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Voorwoord

Voorwoord
Deze publicatie is tot stand gekomen naar aanleiding van de onderwijsmodule
"ProjectjProcesanalyse", een onderdeel van de tweejarige postdoctorale
ontwerpersopleiding "Architectural Design Management Systems" (ADMS).
De module heeft als leerdoel inzicht te krijgen in het verloop van bouwprocessen om
van daaruit opdrachtgevers te kunnen adviseren over het te voeren projectbeleid bij
nieuwe bouwprojecten.
Voor het verkrijgen van het genoemde inzicht hebben de ADMS cursisten een studie
gemaakt van het verloop van het bouwproces van het hoofdkantoor van de ABN
AMRO bank in Amsterdam.
Zij hebben hierbij gebruik gemaakt van de bouwprocesanalyse van deze bank van
de cursisten van het vorige studiejaar.
Daarnaast hebben zij diverse deskundigen uit de beroepspraktijk van adviseurs
geïnterviewd.
Op verzoek van de directeur RABO Vastgoed ing. J. Roelofs hebben vervolgens een
projectbeleidadvies opgesteld voor de eventueel in Nederland nieuw te bouwen
Deutsche Generale Rabo Internationale (DGRI)bank. Deze bank wordt een
jointventure van de Rabobank en de Duitse Raiffeisenbank.
De vraag van de heer Roelofs was een zodanig beleidsadvies op te stellen dat het
Rabo Vastgoed extra argumenten zou geven om de nieuw te bouwen bank in
Nederland te vestigen in plaats van de bedoelde vestigingsplaats Frankfurt in
Duitsland.
Gezien de geringe kennis en ervaring die de cursisten tot dusver hebben opgedaan
(3e van 10 modulen) zijn zij er o.i. in geslaagd een redelijk professioneel advies op te
stellen.
Deze publicatie is vooral bedoeld voor intern gebruik aan de TUE. Externe lezers
kunnen met de publicaties uit ADMS reeks inzicht krijgen in de leerstof die in de
ADMS opleiding bemiddeld wordt.

April 2000
Drs. H.J . van het Erve
Ir. A. Willemsen
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Inleiding

Inleiding
Bureau ADMS is gevraagd om advies uit te brengen aan Rabo Vastgoed over het
proces van realisatie van een nieuw hoofdkantoor voor de buitenlandse
werkzaamheden van Rabobank en van de Duitse DG bank, waar Rabobank een
joint venture mee zal aangaan. Bureau ADMS is samengesteld uit bouwkundigen
en
bedrijfskundigen
die
zich
specialiseren
in
ontwerpmanagement.
Ontwerpmanagement is een speciale vorm van projectmanagement, die zich met
name op de ontwerpfase van een project richt.
Dit rapport bevat het door Bureau ADMS opgestelde advies. In het eerste hoofdstuk
zal worden begonnen met een analyse van de problematiek en analyses van
Rabobank en van de Duitse partner.
Vervolgens zal ingegaan worden op verschillende adviesgebieden ten aanzien van de
realisatie van het hoofdkantoor. In hoofdstuk 2 zal de gewenste projectorganisatie
worden besproken. Hierbij komen zowel de organisatievorm als de structuur aan de
orde. Hoofdstuk 3 zal ingaan op de ontwikkeling van het programma van eisen.
Aan de orde komen hierbij een begripsbepaling, de eisen en wensen van Rabo
Vastgoed en de onderzoeksvragen. Hoofdstuk 4 handelt over mens- en
milieuvriendelijk bouwen. Belangrijke onderwerpen die hierbij aan de orde komen
zijn: wet- en regelgeving, arbeidsomstandigheden, productiviteit, imago en PRo
Vervolgens zal in hoofstuk 5 worden ingegaan op de selectie en de werkzaamheden
van een proces begeleidend adviesbureau. Van belang hierbij zijn de verschillende
typen adviseurs, de keuze en selectiecriteria en de succesfactoren voor een goede
samenwerking. Hierna zal in hoofdstuk 6 in worden gegaan op de
kostenbeheersing. Hier zal nader worden ingegaan op het referentiekader, de regels
en afspraken, het toetsen en bewaken, het sturen en corrigeren en het
verantwoorden. Als laatste onderwerp zal besproken worden wat de consequenties
zijn van het inschakelen van een buitenlandse architect.
Het advies op deze verschillende gebieden zal Rabo Vastgoed moeten helpen het
proces van realisering van een nieuw hoofdkantoor optimaal aan te sturen.
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1

Analyses

1.1

Probleemanalyse

Analyses

1.1.1 Inleiding
Bureau ADMS is ingehuurd door de Rabobank om advies uit te brengen over de
realisatie van een nieuw hoofdkantoor voor de buitenlandse werkzaamheden van de
Rabobank en van de Duitse DG bank, waar Rabobank een joint venture mee zal
aangaan. In de toekomst is het de bedoeling dat zich nog meer coöperatieve banken
uit Europa zich bij dit collectief gaan aansluiten.
De Duitse DG bank wil dat het hoofdkantoor in Frankfurt, het financiële hart van
Duitsland komt te staan. Rabobank wil het hoofdkantoor echter bij voorkeur in
Nederland realiseren. Amsterdam is dan de meest gewenste locatie. Door het advies
van bureau ADMS wil Rabobank aantonen, dat zij er klaar voor zijn om een
dergelijk groot project in Nederland uit te voeren.

1.1.2 Het hoofdkantoor
Het hoofdkantoor dat gerealiseerd moet worden zal ongeveer 1500 mensen moeten
huisvesten. De verdere eisen aan het gebouw zijn de volgende:

•

+/- 60.000 m2

•
•

+ / - 300 parkeerplaatsen
20% vergaderaccomodatie en ontvangstmogelijkheden

•
•
•

10% specifieke ruimten (bijv. dealingroom)
60% kantoorruimten met normaal afwerkingsniveau
10% representatieve directieruimten

Het gebouw moet een degelijke, duurzame uitstraling hebben.
Rabobank beseft dat wanneer ook banken uit andere Europese landen (bijv.
Frankrijk en Italië) zich bij het collectief gaan aansluiten, er wellicht een nieuw
hoofdkantoor zal moeten komen , op een andere, meer centrale, locatie. Hierom is
het van belang dat er een marktconform, multifunctioneel kantoorgebouw wordt
gebouwd . De kans bestaat immers het gebouw over enkele jaren moet worden
verkocht. Ook moet de mogelijkheid bestaan om gedeelten van het gebouw (tijdelijk)
als kantoorruimte te verhuren.
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1.1.3Rabo Vastgoed
Rabo Vastgoed, een onderdeel van de Rabobank dat zich bezighoudt met het
realiseren, verhuren en verkopen van bouwprojecten, heeft opdracht gekregen de
mogelijkheden te onderzoeken om een hoofdkantoor te realiseren. Rabo Vastgoed
heeft aangegeven dat zij de financiële risico's van het project willen dragen, maar
dat ze zelf niet de capaciteit hebben om de uitvoering van het project te managen.
Hiervoor willen zij dus capaciteit van buitenaf aan trekken. Rabo Vastgoed zal als
opdrachtgever van het project echter wel een controlerende functie hebben, en de
bevoegdheid hebben om in te grijpen wanneer het project niet naar wens verloopt.
Wanneer het gebouw gerealiseerd is, zal het worden verkocht aan de DGRI. Deze
koopovereenkomst ligt reeds vast.

1.1.4Bureau ADMS
Bureau ADMS is samengesteld uit bouwkundigen en bedrijfskundigen die zich
specialiseren in ontwerpmanagement. Ontwerpmanagement is een speciale vorm
van projectmanagement die zich met name op de ontwerpfase van een project richt.
Bureau ADMS zal Rabo Vastgoed adviseren hoe zij het beste tot de realisering van
het nieuwe hoofdkantoor kunnen komen. Het advies zal zich met name richten op
de volgende gebieden:
• Het tot stand komen van het Programma van Eisen
• De selectie van procesbegeleidende adviseurs
• De projectorganisatie gedurende ontwerp en uitvoering
• Kostenbeheersing
• Mens & milieuvriendelijk bouwen
• De selectie van buitenlandse architecten
Het advies zal moeten bijdragen aan het optimaal verlopen van het gehele proces.
Focus ligt dus niet alleen op de uitvoering, maar ook met name op de eerdere fases
van het bouwproces, waarin immers heel veel belangrijke keuzes worden
vastgelegd.

1.1.5Probleemstelling
In de voorgaande analyse zijn zowel de problematiek, als de eisen en wensen van
Rabobank aan de orde geweest. Ook is besproken wat de rol van Bureau ADMS
hierin is. Hieruit is de volgende probleemstelling gedestilleerd:
Hoe kan Rabo Vastgoed het proces van realisering van een nieuw hoofdkantoor
optimaal aansturen?
Het antwoord op deze probleemstelling zal door Bureau ADMS worden toegelicht
door middel van een presentatie en bij behorende rapportage. Zoals gezegd zal de
oplossing met name worden gericht op de zes eerder genoemde aandachtsgebieden.
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Organisatieanalyse Rabobank Groep, de Rabobank en Rabo
Vastgoed

1.2.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de organisatie van de Rabobank in het algemeen en Rabo
Vastgoed in het bijzonder beschreven. Daarbij zal onder andere worden ingegaan op
de strategie en de structuur van de organisatie. Bij het uitvoeren van de
organisatieanalyse is gebruik gemaakt van het "7S-raamwerk" van het
adviesbureau McKinskey . Dit 7S-raamwerk is een verzameling van zeven factoren,
in het Engels alle beginnend met een S, die een essentiële rol vervullen in het
succesvol functioneren van de organisatie.
Het 7s-raamwerk is bedoeld om zoveel mogelijk de feitelijke situatie binnen de
organisatie te beschrijven, en is een hulpmiddel bij het analyseren van de
structurele eigenschappen van een organisatie.

1 .2.2De Rabobank Groep
De Rabobank Groep is een brede financiële dienstverlener op coöperatieve
grondslag. Zij omvat 439 zelfstandige coöperatieve Rabobanken met bijna 1.800
kantoren, hun overkoepelende coöperatie Rabobank Nederland en een aantal
gespecialiseerde financiële ondernemingen. Naast de lokale Rabobanken zijn de
meest bekende onderdelen van de groep:
• Rabobank International (corporate en investment banking) en haar
professionele aandelenbedrijf Rabo Securities;
• International Private Banking & Trust (private banking en vermogensbeheer);
• Interpolis (verzekeringen en pensioenen);
• De Lage Landen (leasing, trade finance en vendor finance);
• Robeco Groep (vermogensbeheer en beleggingsfondsen);
• Nedship Bank (scheepsfinancieringen);
• Schretlen & Co (private banking);
• Gilde Investment Management (participaties in risicodragend vermogen);
• Rabo Vastgoed (projectontwikkeling en -financiering);
De Rabobankorganisatie bestaat uit een aantal financiële dienstverleners die nauw
samenwerken. Ze hebben allemaal een of meer specialismen in huis. Door de
samenwerking kan de Rabobankorganisatie haar klanten een breed pakket van
financiële diensten aanbieden. De structuur van de Rabobankorganisatie is
weergegeven in onderstaande figuur.
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Co6peraUeve Rabobanken

I Rabobank Nederland Aangesloten Banken I
Rabobank Nederland
Cooperatiew Centrale Railfeisen-Boerenleenbank BA

I

I

Concernstaven
Rabobank International
corporale banJdng
ÎflVsstment banking

Interpol Is N. V.
verzekeringen
pensioenen

Robeco Groep N.V.

De La&e Landen
International B.V.
leasing - lT8de finance

vendor

n"'enCtl

Nedshlp Bank N.V.

vemogensbeheer
beleggingsfondsen

scheepsfînanoi9ringen

Schmlen & Co N.V.

Gilde Investment
Management B.V.

private benking

pBfticipatiss in
risicodragend v6fTT!ogen

Rabofacet B.V.
infol7natie &
commmunicll/ietechnologie
far:iHtaire dienstverlening

International PrIvate
Banklng & Trust

Overige dochters en deelnemingen

Figuur 1.1: de structuur van de Rabobankorganisatie

De gespecialiseerde dienstverleners leveren enerzijds financiële adviezen en
producten ten behoeve van de lokale Rabobanken en bedienen anderzijds ook
klanten rechtstreeks. In de volgende paragraaf zal worden ingegaan op Rabo
Vastgoed. Deze dochteronderneming van Rabobank Nederland houdt zich bezig met
projectontwikkeling en projectfinanciering, en is momenteel betrokken bij de
ontwikkeling van een nieuwe internationale bank, waarin een aantal coöperatieve
banken in de toekomst hun internationaal gerichte bedrijfsactiviteiten kunnen
onderbrengen.

1.2.3De Rabobank
De Rabobank is een coöperatieve financiële dienstverlener. De lokale Rabobanken
zijn coöperatieve organisaties. De klanten die lid worden van een Rabobank hebben
inspraak in het beleid van de bank. Zij kunnen hun eigen bank vormgeven. De
klanten maken de Rabobank tot een bank die haar dienstverlening afstemt op de
wensen van de plaatselijke samenleving. Iedere plaats in Nederland is anders. Dat
maakt dat iedere Rabobank een eigen gezicht heeft. Maar allemaal zijn het banken
van en voor klanten.
Ook in de organisatiestructuur van de Rabobank staat de klant centraal. De
afdelingen zijn gebaseerd op specifieke behoeften van de klanten. Financiële

Pagina 12

JI)"'\

Projectaanpak Nieuwbouw Hoofdkantoor

Analyses

basisbehoeften, zoals betalen, sparen of consumptieve kredieten, worden verzorgd
door de afdeling Cliëntenadvies. Rabobank Huis & Hypotheekadvies adviseert
klanten over alle financiële aspecten bij de aankoop van een huis. Klanten met
behoefte aan vermogenplanning zijn bij de afdeling Financieel Advies op het juiste
adres. De specifieke wensen van de ondernemers vormen het aandachtspunt van de
afdelingen Bedrijvenadvies en Relatiebeheer.
ClIlHrten
Advies

Huls: &
Hypotheékadvies

Fi nan cl eel
AdVies

Directie

Bedrijven
Advies

Relatlehéheer

Figuur 1.2: organisatiestructuur van een lokale Rabobank

De lokale Rabobanken zijn op hun beurt lid van de Coöperatieve Centrale
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Dit is de volledige naam van Rabobank Nederland.
Rabobank Nederland ondersteunt en adviseert de Rabobanken, bijvoorbeeld op het
gebied van strategie, beleid, marketing, productontwikkeling en
informatietechnologie. Ook is zij de huisbankier: zij stemt de liquiditeitsverschillen
van de Rabobanken op elkaar af en doet zonodig een beroep op de kapitaalmarkt.
Namens de Nederlandsche Bank houdt Rabobank Nederland toezicht op het beheer
en de administratie van de plaatselijke Rabobanken.

1.2.4 Bestuursorganen

lMden
(Rabobanken In Nederfand)
rwöht op blfn'onen

Raad van Beheer

Hoofddirectfe
Figuur 1.3: de bestuursorganen
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Klanten mogen erop rekenen dat zij invloed kunnen uitoefenen binnen de
Rabobank. Dat kan door lid te worden van de bank in hun eigen omgeving.
Zeggenschap vormt de kern van het lidmaatschap. Leden oefenen in formeel
verband zeggenschap uit in de Algemene Vergadering. Dit is de bijeenkomst van de
gezamenlijke leden.
De leden vertegenwoordigd in de Algemene Vergadering kiezen uit hun eigen
midden bestuurders. Gekozen bestuursleden, gezeteld in de Raad van Beheer,
behoeven geen bancaire deskundigen te zijn. Zij hebben geen uitvoerende taak als
het gaat om de financiële dienstverlening aan individuele klanten. De Raad van
Beheer is met name gericht op de coöperatieve missie en het belang van de leden
van Rabobank Nederland.
De bancaire deskundigheid is verzekerd bij de professionele Hoofddirectie en de
medewerkers. De Raad van Beheer en de Hoofddirectie besturen samen Rabobank
Nederland. De rol van de Hoofddirectie spitst zich toe op het leiding geven aan het
bedrijf van Rabobank Nederland en haar dochters.
De Algemene Vergadering benoemt de leden van de Raad van Toezicht vanuit de
leden. De raad let er speciaal op of het bestuursbeleid voldoende is afgestemd op
het klantenbelang. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook tot taak erop toe te
zien dat de belangen van andere partijen, zoals medewerkers van de bank en de
samenleving, tot hun recht komen. Dit toezicht gaat dus verder dan uitsluitend het
klantenbelang. Het strekt zich uit over de belangen van iedereen die op een of
andere wijze met de bank van doen heeft. De Raad van Toezicht weegt de belangen
van alle partijen onafhankelijk en zorgvuldig af.

1.2.5 Rabo Vastgoed
Strategie & Structuur
Rabo Vastgoed BV coördineert en financiert jaarlijks de realisatie van zo'n honderd
vastgoedprojecten in Nederland. Zij opereert in nauwe samenwerking met 440
lokale, coöperatieve Rabobanken in Nederland. Als dochteronderneming van
Rabobank Nederland, is Rabo vastgoed altijd het eerste aanspreekpunt voor
projectontwikkeling en projectfinanciering. De lokale banken verschaffen Rabo
Vastgoed grondige kennis van de plaatselijke omstandigheden. Die kennis is de
basisvoorwaarde om bouwprojecten tot een succes te maken. Het product van Rabo
Vastgoed bestaat uit projectmanagement, financiering en procesmanagement.
Rabo Vastgoed werkt in de markt samen met opdrachtgevers, gemeenten,
architecten en bouwen. Verreweg de meeste vastgoedprojecten betreffen
woningbouw, van enkele tientallen woningen tot complete wijken. De kring van
participanten bestaat vaak uit lokale partijen.
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Figuur 1.4: Projectstructuur Rabo Vastgoed

Skills, Systems & Staff
De kerncompetities van Rabo Vastgoed liggen op het gebied van risicobeheersing,
zowel voor projectontwikkeling als projectfinanciering. Rabo Vastgoed gebruikt een
administratief systeem om de processen binnen de organisatie te besturen.
Zodoende kan het verloop van de projecten nauwkeurig financieel worden bewaakt.
Er zijn plannen voor het implementeren van een EDI informatiesysteem (Electronic
Data Interchange), zodat uitwisseling van informatie nog sneller en eenvoudiger kan
geschieden .
Het personeel wordt doorgaans van buitenaf aangetrokken, bij voorkeur mensen
met bouwkundige ervaring en een technische achtergrond. Deze mensen worden
als projectleider intern begeleid door senior projectmanagers.

Style & Shared Values
Rabo Vastgoed is een projectontwikkelaar en -financier die werkt met het oog op
het creëren van synergie met de plaatselijke banken. Het is een platte organisatie
waarin veel ruimte is voor zelfstandigheid. De stijl van leidinggeven is participatief
en persoonsgericht. Het management is niet alleen gericht op het bereiken van
resultaten, maar ook op de persoonlijke groei van de medewerkers. De
betrokkenheid van het personeel is groot.

1.2 . 6Huisvestingsproblematiek
Inleiding
Door de voortdurende schaalvergroting en internationalisering van banken zijn de
nationale georiënteerde coöperatieve bankinstellingen tot de conclusie gekomen dat
ook zij niet kunnen ontkomen aan schaalvergroting. Door de coöperatieve structuur
is dit proces van fusies moeilijker dan bij beursgenoteerde bankinstellingen.
De formule die nu is gevonden komt erop neer dat een aantal coöperatieve banken
hun internationaal gerichte bedrijfsactiviteiten losmaken en onderbrengen in een
nieuwe internationale bank.
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Internationale bank
Tussen de Duitse DG bank en de Rabobank Nederland zijn hierover definitieve
afspraken gemaakt. Het is echter uitdrukkelijk de bedoeling dat ook andere
coöperatieve banken zich hierbij aansluiten. Gesprekken hierover zijn reeds gaande
met de Italiaanse en Oostenrijkse banken. Gehoopt wordt dat op niet al te lange tijd
de coöperatieve banken uit Frankrijk, België en de Scandinavische banken zullen
volgen.
Voor dit nieuwe bedrijf, voorlopig bestaande uit de DG en Rabobank is nog geen
definitieve vestigingsplaats vastgelegd. Vanzelfsprekend bestaat er vanuit de
Rabobank een voorkeur voor Nederland boven b .v. Frankfurt.

Locatie
Om de keuze voor Nederland te bevorderen dient op korte termijn een plan van
aanpak gepresenteerd te worden. Hierin dient een visie neergelegd te worden hoe
dit proces beheersbaar gemaakt kan worden, waarna in tweede instantie de diverse
onderdelen nader kunnen worden uitgewerkt.

1.3

Organisatie van de Duitse partner
De Deutsche Generale BANK is een partner voor financiële coöperaties, de
middenstand, grote nationale en internationale ondernemingen alsmede voor
institu tionele beleggingsmaatschappijen.
De aandacht gaat in het bijzonder uit naar de Volksbanken en Raiffeisenbanken
alsmede de regionale coöperatieve banken, die samen met de DG BANK en een
aantal institutionele instellingen een gemeenschappelijke coöperatieve bank
vormen.
De DG BANK onderscheidt zich van de andere banken op basis van één principe:
het "WIJ-principe". Dit principe stamt uit de rijke traditie van deze coöperatieve
organisatie, waarin elke partner over gelijke rechten beschikt.
De DG BANK verleent know-how ten aanzien van ieder aspect van de internationale
zakenwereld, ten dienste van de coöperatieve bankenorganisaties. De zakelijke
dienstverlening strekt zich uit van kredietverstrekking, het leveren van
commerciële produkten en dienstverlening tot en met buitenlandse investeringen,
projectfinanciering en financiering van handelszaken.
De DG BANK verzekert haar partners van toegang tot de internationale financiële
markten . Om deze belofte waar te maken heeft men zich wereldwijd gevestigd,
onder meer in Londen, New Vork, Hong Kong en Tokio.
Het eigen internationale netwerk van de DG Bank is aangevuld met
beleggingsmaatschappijen en samenwerkingsovereenkomsten die men heeft
afgesloten met partners.
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In dit kader is vooral de relatie met de UNICO-bankorganisatie van groot belang.
Vanwege deze coöperatieve afspraak, is een vergaand en extensief netwerk van
banken in onder meer Frankrijk, Nederland en België ontstaan, die voor de klanten
van het integratieve coöperatieve financiële systeem vrij beschikbaar is om te
gebruiken.

Amsterdam ----~.=:..:.~_.F:F--__,
l~

_ _ _ _~~~~

:.:E-- - - Moskau

lllxomburg _ _ _ _-,

...i----Warsohau

Paris _ _ _ _ _~~~~~

~f-----Prag

~E---- Budapest
,.....'"-I~----'rMen

Mai1.1 IU-----T--=~=_==__=__:~
M~rid - - --F-.,..--:t::

1.3.1 DGRI-bank
In reactie op de toenemende vereniging van de Europese financiële markten, zijn de
DG Bank en de Rabobank Groep overeengekomen om hun krachten te bundelen in
een strategische alliantie. De fusie van gelijke partners is in volle gang en begint al
vormen aan te nemen.
De eerste stap houdt in dat beide partners hun ondernemings- en investeringsactiviteiten in een joint venture gaan onderbrengen, gebaseerd op gelijke aandelen
en gelijke deelnamen. De nieuwe joint venture heeft de naam "DG-Rabo
International (DGRI)" gekregen.
Het plan voor de lange termijn bestaat uit het tot stand brengen van een Europese
coöperatieve bank die is gebaseerd op een netwerk van coöperatieve financiële
groepen die een omvangrijk aandeel hebben in de binnenlandse markt.
De nieuwe joint venture zal de thuismarkten van de DG Bank en de Rabobank
Groep toegang verschaffen tot een omvangrijk deel van de kapitaalmarkt, advies
verstrekken en financiële diensten verlenen.
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Op hun eigen thuismarkt zal elke partner individueel doorgaan met het verlenen
van persoonlijke service en daarnaast zal eenieder de internationaal opererende
klanten van de overige partners bedienen.
De beleidsstrategie is gericht op een tweetal speerpunten:
1. nadruk op hoogwaardige technologie (high-tcch segmenten) en de
landbouwsector;
2. sterke complementaire krachtenbundeling.
De fusie zal in een aantal sequentiële fasen verlopen met het doel om de DGRI te
starten in het vierde kwartaal van het jaar 2000.
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2

Projectorganisatie

2.1

Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft het advies over de optimale inrichting van het ontwerp- en
uitvoeringsproces van het te realiseren internationale hoofdkantoor van de
Rabobank. De aanbevolen projectorganisatie is afgestemd op de eisen en wensen
van Rabo Vastgoed. Tevens wordt de projectorganisatie, de structuur hiervan en de
verschillende partijen die daarin voorkomen, beschreven. Ook wordt aangeven
welke partijen in welke fase betrokken zijn.

2.2

De organisatievorm
De organisatorische eisen en wensen van de Rabobank zijn in het kort de volgende:
Zoveel mogelijk uitbesteden, maar wel controlemogelijkheden;
Wil graag beslis- en inspraakmomenten in proces hebben;
Snelle realisatie ;
Ons advies is een bouwteam, de volgende argumenten zijn daarvoor aan te dragen:
Een bouwteam brengt de ontwerpende en uitvoerende partijen al in de
ontwerpfase tezamen aan tafel. (kennis, kunde en ervaring wordt ingebracht
ruim voordat de uitvoering een aanvang neemt)
Dit leidt tot eerder inzicht in kosten en de planning van de bouw, snellere
uitvoeringsprocessen en een betere prijs / kwaliteitsverhouding van het
resultaat.
Dit maakt de het bouwteam geschikt voor complexe projecten onder grote
tijdsdruk.
Het bouwproces wordt per fase georganiseerd, gestuurd, geregeld en beslist.
Waarom geen turnkey of traditioneel:
Bij 'turnkey' wordt de aansprakelijkheid geheel uit handen gegeven van de
opdrachtgever. (Een van de eisen van de Rabobank was om controle en
inspraak te hebben in het bouwproces.);
Bij 'traditioneel' is sprake van gescheiden fasering, waardoor de totale
doorlooptijd lang is. (Een van de eisen van de Rabobank was een snelle
realisering) ;
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De structuur
Het principe van het bouwteam is eenduidig; alle partijen zo vroeg mogelijk in het
proces betrekken. Maar voor de uiteindelijke structuur zijn er miljoenen te
definiëren, immers elk project is uniek. Zo ook dit bouwproces.
Voor de realisatie van het bouwobject moeten de volgende partijen aanwezig zijn :
Opdrachtgever; Rabo Vastgoed
Projectmanager
Stuurgroep
Ontwerpende en adviserende partijen
Uitvoerende partijen
Deze partijen zijn als volgt gestructureerd, figuur 2.1:
Rabo Vastgoed

I

I
I

Stuurgroep

I

................................................................................................................................... ...............................................................................................................................................

~

BOUWTEAM

Projectmana ger

I

i

I
I

Ontwerpmanager
11

1

I
Bouw
fysicus

I
Architect

I
WIE
adviseur

"

I

I

Constructeur

inrichtings
deskundige/
M&M

adviseur

i
I
:

Aannemer

II
~

I

t .......................................................................... _...................................................................................................._.............................................. _......................................_............1
Figuur 2.1: De organisatie structuur

De partijen
• De stuurgroep: is een partij die tussen de projectmanager en de opdrachtgever
staat. Voor de samenstelling van de stuurgroep is het van belang dat er zoveel
mogelijk kennis van de verschillende partijen aanwezig is. Dit kunnen de
volgende personen zijn:
Minimaal één vertegenwoordiger van Rabo Vastgoed;
Vertegenwoordiger van de Duitse DG bank;
Gebruikersvertegenwoordiger / facility manager;
Tot en met de definitiefase heeft de stuurgroep een actieve rol in de
samenstelling in het programma van eisen, daarna voert deze alleen nog een
periodieke controle uit. De Facility Manager vertegenwoordigt het belang van de
gebruikers van het te realiseren object. Daarvoor is het van belang dat hij zo
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•

•

•

•

•

•

•
•

vroeg mogelijk in het proces betrokken is. Tot en met de definitiefase zit hij in
de stuurgroep en daarna neemt hij plaats in het bouwteam.
Projectmanager: De projectmanager heeft een centrale rol in het bouwteam, hij
vertegenwoordigt de opdrachtgever in het hele bouwproces en coördineert de
communicatie tussen de verschillende partijen in het bouwteam. De
projectmanager is erg outputgericht en faciliterend ingesteld. Hij beheerst de
aspecten tijd geld, kwaliteit, informatie en organisatie gedurende het hele
bouwproces;
De ontwerpmanager: Wordt in de loop van de definitiefase bij het project
betrokken. Helpt bij het opstellen van het PvE en is tevens belast met de
uitvoeringsdirectie . Tijdens de ontwerpfase is zijn belangrijkste taak de
coördinatie van de verschillende ontwerpend_e en adviserende partijen;
Bouwfysicus: Eén van de ontwerpende partijen, en lid van het bouwteam vanaf
de ontwerpfase fase. De bouwfysicus vertegenwoordigt ook de milieu aspecten
en de akoestische aspecten van het bouwobject;
Architect: De taken van de architect beperken zich tot het verrichten van
ontwerp- en tekenwerkzaamheden. De adviserende en directievoerende taken
worden uitgevoerd door de ontwerpmanager;
Inrichtingsdeskundige/ M&M adviseur: Adviseert tijdens het gehele bouwproces
over Mens- en Milieuvriendelijk bouwen, kantoorconcepten, kantoorinrichting,
interieur, ergonomie etc.
Werktuigbouw en elektrotechnisch adviseurs: Deze partijen zijn zowel bij de
ontwerpende als ook bij de uitvoerende fasen betrokken. In het bouwteam zijn
ze aanwezig vanaf de ontwerpfase;
Constructeur: Ook deze ontwerpende partij is aanwezig vanaf de ontwerpfase,
hij vertegenwoordigt de constructieve aspecten van het bouwobject.
Aannemer: De uitvoerende partij, betrokken bij het proces vanaf de
ontwerpfase, maar bij de bouwfase heeft deze partij de be1angrijkste taak. Tot
en met de voorlopige ontwerpfase is inspraak van de aannemer op het ontwerp
nog mogelijk, daarna niet meer.

Goede communicatie tussen deze partijen is van belang voor het gehele
bouwproces.
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Figuur 2 .2 geeft schematisch de verschillende partijen in het proces weer.
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Figuur 2.2: Schema van de partijen in de verschillende fasen

Tijd
Het bouwteam komt samen bij aanvang van de ontwerpfase. Het programma van
eisen is dan opgesteld door de stuurgroep, de architect en de projectmanager. Aan
het eind van deze ontwerpfase zijn de tekeningen en bestek van het object gereed.
Na deze fase kan de bouw beginnen. In tabel 2.1 staan in het kort de taken per fase
van de verschillende partijen weergeven.
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Tabel 2.1: De taken en partijen per fase

Fase

Initiatief
Definitie

Ontwerp

Bouw

Taken
De opdrachtgever komt met een initiatief jvoorstel voor de realisatie
van een object.
De stuurgroep, de projectmanager en de ontwerpmanager stellen het
PvE samen. In deze fase heeft de stuurgroep een actieve rol.
Tot en met het voorlopig ontwerp is inspraak van de toekomstige
gebruikers en de uitvoerende partijen nog mogelijk, daarna niet
meer. Vanaf deze fase voert de Stuurgroep alleen nog periodieke
controle op het proces uit.
De Projectmanager voert de centrale rol in het proces, en waarborgt
een nauwe coördinatie tussen de verschillende partijen.

Om tijd te winnen is het bij toepassing van een bouwteam mogelijk om
verschillende fasen parallel te laten verlopen. Zo kunnen de volgende fasen voor de
realisering van het hoofdkantoor parallel verlopen:
- Definitie fase en Ontwerpfase
- Bouwvoorbereiding en Uitvoering
- Uitvoering en Nazorg
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Programma van Eisen

3

Programma van eisen

3. 1

Inleiding
Dit hoofdstuk geeft de bevindingen weer die één enkele deelstudie betreft. Het
object van onderzoek is het Programma van Eisen (PvE). Het advies draagt
dientengevolge slechts ten dele bij aan de beantwoording van de centrale
probleemstelling. Er is voor een opzet gekozen waarin een tweedeling is gemaakt
naar proces en object. Het theoretisch fundament ter onderbouwing van de
aanbevelingen, is opgenomen in een aparte beschouwing.

3.2

Probleemanalyse

3.2.1 Inleiding
Ter afbakening van het object van studie zijn een aantal onderzoeksvragen afgeleid
uit de probleemstelling. De adviezen geven een oplossingsruimte aan op basis
waarvan Rabo Vastgoed hun strategie kan bepalen ten aanzien van het vastleggen
van het Programma van Eisen, met als doel het realiseringsproces zo goed mogelijk
te kunnen aansturen.

3.2.2 Begripsbepaling
•

Het proces heeft in dit hoofdstuk voornamelijk betrekking op de definitiefase: de
fase waarin het Programma van Eisen wordt vastgelegd.

•

Het object heeft in dit hoofdstuk uitsluitend betrekking op de
huisvestingsanalyse en het Programma van Eisen.

3.2.3Eisen en wensen van Rabo Vastgoed
Proces
Rabo Vastgoed wil sturing hebben op het proces, door:
a) de "grote lijn" vast te houden en de mogelijkheid te behouden om te kunnen
ingrijpen (beslis- en inspraakmomenten);
b) veranderingen ten aanzien van het PvE te managen;
c) duidelijke afspraken te maken ten aanzien van respectievelijk de participatie
van medewerkers en de inspraak van internationale aandeelhouders;
d) over mogelijkheden van controle te beschikken bij ingeschakelde partijen. De
voorkeur gaat uit naar de uitbesteding van alle activiteiten;
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de eindverantwoordelijkheid te dragen, ook in financiële zin;

Object
Rabo Vastgoed wil sturing hebben op het object, door:
Een advies/model aangereikt te krijgen dat er voor zorgt dat:
a) de bedrijfscultuur (de Duitse en hoofdzakelijk de Nederlandse);
b) de eisen die men stelt aan de functionele inrichting;
c) de uiterlijke eisen (kwalitatieve en duurzame uitstraling), worden meegenomen
in het Programma van Eisen.

3.2.40nderzoeksvragen
Proces
1. Wat zijn de sturingsmogelijkheden van de opdrachtgever, ten aanzien van de:
a) organisatie van het procesverloop;
b) besluitvorming in het proces;
c) controle en toetsing gedurende het proces;
d) inspraak van de internationale aandeelhouders;
e) medewerkersparticipatie.
Object
2. Hoe kan tot een conceptoplossing voor de huisvesting van de opdrachtgever
gekomen worden, zonder daarbij de cultuur, het proces, de status en de
identiteit van de organisatie uit het oog te verliezen?
3. Bestaat er een methode/ model dat een huisvestingsanalyse en een
conceptoplossing aanlevert dat dan kan vertaald worden in eisen en wensen van
het PVE?
4. Hoe kan een optimale proceskwaliteit bij het opstellen van het PVE en een
optimale productkwaliteit van het gerealiseerde PVE verkregen worden?

3.3

Oplossingsruimte
Proces
Het is aan te bevelen om een stuurgroep te initiëren waaraan men zelf leiding geeft.
Dit team dient een processtrategie te formuleren en verdere invulling te geven aan
het project. De in de initiatieffase ontwikkelde huisvestingsanalyse kan worden
gebruikt als basis voor het opstellen van een Programma van Eisen. Bij voorkeur
betrekt men de adviseurs ook bij de opstelling van het (globale) PvE en bij het
samenstellen van eventuele gebruikersgroepen.
Ten aanzien van het vastleggen van het PvE, wordt Rabo Vastgoed een
oplossingsruimte voorgesteld, waaruit zij haar processtrategie kan bepalen. Die
oplossingsruimte bestaat uit combinaties van een drietal basisprincipes met een
vijftal aspecten, waarop Rabo Vastgoed haar invloed wenst uit te oefenen. Het
resultaat is een drietal varianten van procesbeheersing die men kan hanteren: de
zogenaamde sturingsmogelijkheden voor Rabo Vastgoed. Er is dus niet één
methode van procesbeheersing aan te geven.

Pagina 25

/lJM'

Programma van Eisen

Projectaanpak Nieuwbouw Hoofdkantoor

Vastlegging PvE
Besluitvorming
Controle / Toetsing
Inspraak
Participatie

Permanent PvE
Gedetailleerd
Passievere houding
Externe controle
Beperkt
Beperkt

Trapsgewijs PvE
Gedetailleerd /
Flexibel
Controlerend
Interne en Externe
controle
Gemiddeld
Gemiddeld

Doorlopend PvE
Flexibel
Actieve houding
Interne controle
Uitgebreid
Uitgebreid

Tabel 3.1 Sturingsmogelijkheden basisprincipes

Rabo Vastgoed wordt geadviseerd haar processtrategie te baseren op de wijze van
procesbeheersing die men prefereert (star versus flexibel of een tussenvorm). Dit is
over het algemeen inherent aan de bedrijfscultuur en de eisen die men stelt aan het
project.
Gezien de eisen die Rabo Vastgoed stelt aan de sturing van het proces, lijkt de
keuze voor een permanent PvE het beste te voldoen aan de gestelde criteria. Toch is
het aan te bevelen om voor meer flexibiliteit te kiezen, gezien de voorspelde
dynamiek in het procesverloop. Als Rabo Vastgoed de sturingsmogelijkheden
delegeert aan de voorgestelde stuurgroep, dan kan zij ook voor de overige twee
opties kiezen . Het is dan nog alleen een kwestie van goede afspraken maken.
De procesbeheersing dient dus vooral in samenhang met de keuze voor het
basisprincipe te worden beschouwd. Daarnaast zijn er nog een aantal spelregels
aan te geven ten behoeve van een efficiënte en effectieve procesbeheersing, die
algemeen geldend zijn en dus onafhankelijk van de gehanteerde processtrategie:
• Ten aanzien van de informatiebehoefte, benodigd voor het vaststellen van het
PvE, is het van belang om van te voren het informatieproces goed in kaart te
brengen;
• Rabo Vastgoed dient haar sturingsmogelijkheden zo goed mogelijk in kaart te
brengen en het besluitvormingsproces transparant te maken. Dit moet tot
uitdrukking komen in de organisatievorm die zij kiest;
• Om conflicten en afstemmingsproblemen te voorkomen is het
aanbevelingswaardig om van te voren procesafspraken te maken met alle
partijen. Dit is met name van belang ten aanzien van respectievelijk de relaties
architect - adviesbureau (die het PvE opstelt) en gebruikersgroepen adviesbureau. ;
• Het is van groot belang om vanaf het begin van het project de krachten en
belangen die met het project gemoeid zijn in kaart te brengen:
omgevingsanalyse;
• Kies een juiste samenstelling van de gebruikersgroepen. Voorkom dat de
organisatie topzwaar wordt, doordat men alle belanghebbenden bij het project
wil betrekken.
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Object
Rabo Vastgoed wordt geadviseerd om een tweetal modelle~ te hanteren bij het
opstellen van het Programma van eisen, om zoveel mogelijk sturing te krijgen op
het object. Een:
1. structuuradviesmodel inzake huisvesting van kantoororganisaties;
2. Kwaliteit Management Systeem voor het opstellen van PvE's voor huisvesting;
Om ervoor te zorgen dat eisen en wensen die Rabo Vastgoed aan het object stelt, in
de conceptoplossing voor de huisvesting worden meegenomen, is het aan te bevelen
om het model te hanteren dat door Ir. M. van Liebergen MTD is opgesteld. Dit
model bestaat uit een aantal stappen met bijhorende activiteiten en checklisten, die
zo zijn opgesteld dat deze conceptoplossingen aangeven die zo goed mogelijk
aansluiten bij de organisatie en haar werkprocessen. Anders is de
huisvestingsoplossing zo weer achterhaald.
Voorts is het aan te raden om de output van het traject van huisvestingsanalyse, te
weten het adviesrapport, als input te gebruiken voor het proces van het opstellen
van het PvE. De uit het onderzoek verkregen gegevens en de conceptoplossing voor
de huisvesting van de opdrachtgever dienen daarmee als uitgangspunten bij het
vaststellen van de (definitieve) wensen en eisen in het PvE.
Om een zo optimaal mogelijke proces- en productkwaliteit te verkrijgen, is het
aanbevelingswaardig om voor het opstellen van het PvE gebruik te maken van het
Kwaliteit Management Systeem van Ir. M. Stolk MTD. Dit model is een middel om
problemen met betrekking tot niet optimale proces- en productkwaliteit te
vermijden.
Aan het ontwikkelde PvE-systeem zijn volgende eisen, wensen en voorwaarden
opgesteld:
• Het PvE-systeem is volgens een boomstructuur opgebouwd, eenvoudig en
overzichtelijk;
• Er wordt gebruik gemaakt van eenduidige aspecten in de boomstructuur;
• Het PvE-systeem is een gemakkelijk uitbreidbaar en aanpasbaar systeem dat
kan inspelen op de vele ontwikkelingen op de bouwmarkt door gebruik te
maken van flexibele ontwerpparameters;
• Het PvE-systeem leidt tot een uniforme en efficiënte werkwijze bij het opstellen
van PvE's.
Geen enkele eis die men stelt aan de functionele inrichting van het toekomstig
kantoorgebouw zal met dit PvE-systeem vergeten worden. De uiterlijke eisen
kunnen met behulp van het Kwaliteit Management Systeem eenduidig beschreven
worden.
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4

Mens- en milieuvriendelijk bouwen

4.1

Inleicling
In het kader van de mondialisering is het aangaan van allianties, fusies en het
strategisch structureren van bedrijven een eis. Wat is de fundamentele doelstelling
van een bedrijf?
Succes hebben en bloeiend zijn! Iedereen weet nu dat, om dit doel te kunnen
bereiken, de mens als middel onvermijdelijk is. Rabobank heeft besloten om een
nieuw kantoorgebouw te realiseren. Dit nieuw kantoorgebouw, dat huisvesting
moet gaan bieden aan 1500 mensen, moet naast een verantwoord produktiemiddel,
ook een voorbeeldige kwaliteit hebben met betrekking tot mens- en
milieuvriendelijk bouwen.

4.2

De relatie tussen succes en mens- en milieuvriendelijk bouwen
De managers van tegenwoordig mogen het succes van het bedrijf niet meer in zijn
enge zin van het woord interpreteren. Het is tegelijkertijd het doel om te bereiken,
de motor die het doel permitteert te bereiken en de nodig brandstof voor de motor.
De interdependentie is zo sterk dat als een van deze parameters niet gerespecteerd
wordt dat dan de hele machine vastloopt. Op lange of minder lange termijn, onder
de druk van interne en externe elementen, zal het bedrijf de geest geven. Aldus het
slagen is een onlosmakende drietal dat verbonden is met mens en milieu.

4.3

Mens- en milieuvriendelijk bouwen
Waarom is voor de Rabobank een milieubewust en mensvriendelijk kantoorgebouw
van belang? Het is nu erkend dat de sleutel van een blijvend slagen door een mens
en zijn milieu moet gaan. De aanbevelingen, richtlijnen en verplichten zijn met het
oog hierop vastgesteld. Zij convergeren allemaal, in een directe of indirecte manier,
om de tegenstrijdige belangen van de betrokken actoren aan te passen.
Werken aan de toekomst kan niet zonder aandacht te besteden aan mens en milieu
vriendelijke aspecten. Een gezond gebouwen een prettige werkomgeving voor de
mensen zal een indirecte positieve consequentie, in het algemeen, over de
resultaten van de bank hebben. Tenslotte betekent milieuvriendelijk bouwen onder
andere energiezuinig en onderhoudsarm bouwen.
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MEI\JS- EN MILIEUVRIENDELIJK BOUWEN

Figuur 4.1 Relatie tussen mens en milieu

4.3.1 Wet- en regelgeving
Wanneer binnen Nederland een nieuwbouw wordt gerealiseerd dient deze bouw te
voldoen aan verschillende, door de Nederlandse overheid, gestelde eisen. De
voornaamste eisen en regels die betrekking hebben op het aspect mens- en
milieuvriendelijk bouwen staan beschreven in een drietal wetten/reglementen. Dit
zijn achtereenvolgens het bouwbesluit, het nationaal milieu beleidsplan en de
AREO wet. Dit zijn de minimale eisen waaraan het te bouwen hoofdkantoor moet
voldoen.

4.3.2Arbeidsomstandigheden en gezonde werkomgeving
Naast het Bouwbesluit stelt de Arbowet, via het Veiligheidsbesluit Resgroepen, een
aantal eisen aan gebouwen werkplek. Een aantal financiële prikkels zijn er in de
regelgeving ten aanzien van arbeidsomstandigheden en ziekteverzuim: (Premie
differentiatie in de ziektewet, doorbetalen bij ziekte, boete bij terecht komen van
werknemers in de WAO.)

4.3.3Productiviteit en indirecte kosten
Het is bekend dat de kwaliteit van de werkomgeving van invloed is op het
ziekteverzuim en de productiviteit. ( Het percentage van klachten in kantoren
bereikt, in sommige gevallen, tot 50 % van het totaal aantal klachten.)

4.3.4Imago en publieke relation
De gebouwen kunnen een belangrijke functie vervullen voor de versterking van een
imago. Een voorbeeld gebouw trekt veel aandacht en veel potentiële klanten. Dat
kan ook een goede mogelijkheid zijn om geld te besparen in het mar ketting budget.
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Vanuit de bovenstaande teksten kunnen we drie soort parameters onderscheiden:
1 - De aanbevelenswaardige parameters.
2 - De gewenste parameters.
3 - De verplichte parameters.

4.3.5 Waarom mens en milieuvriendelijk bouwen?
Uit deze drie bovenstaande situaties, kunnen we noemen :
Wetgeving.
Maatschappelijke verantwoordelijkheid. ( mens doorbrengt een derde van zijn
leven op hun werk.)
Gezonde arbeidsomstandigheden .(na onderzoeken is het gebleken dat
klachten in kantoren zeer belangrijk zijn .)
Productiviteit en kosten.
Toekomstwaarde en risico's .
Imago.
Preventie.
Goed beheer.
Energie sparen

4.3.6Aanbevelingen
Om mens en milieuvriendelijk te kunnen bouwen met een gehele integratie en
efficiency, moet men vanaf het eerste stadium met de verschillende deelgebieden
rekening houden.

Inspraak medewerkers
Om optimaal aandacht te kunnen besteden aan mensvriendelijk bouwen is het van
belang om toekomstige medewerkers inspraak te geven in het ontwerpproces. Voor
een bedrijf als de Rabobank waarin de medewerkers zijn vertegenwoordigd in een
ondernemingsraad is het volgens de Wet op de OR zelfs verplicht om medewerkers
te betrekken in te nemen beslissingen. Maar afgezien van deze wettelijke
verplichting lijkt het verstandig om gehoor te geven aan signalen van medewerkers
teneinde hun werk plezier en zodoende de productiviteit te vergroten. Uiteindelijk zal
dit dan ook ten goede komen aan het resultaat van de Rabobank
Tevens bestaan er nog de zogeheten fusiegedragsregels waaraan wettelijk moet
worden voldaan . Het gaat hier niet alleen om een nieuw te bouwen hoofdkantoor
maar tevens om een fusie tussen een Nederlandse en een Duitse bank wat het
aspect inspraak nog kan bemoeilijken.

Werkplekconcepten
Er bestaat een wisselwerking tussen werkproces en kantoorwerkplekjinrichting.
Deze wisselwerking is voor elke organisatie anders. Het werk bepaalt in grote mate
de aard van en de behoefte aan huisvesting. In die behoefte is een aantal elementen
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van belang. Dit zijn de plaats waar het werk gedaan wordt ('de plaats van
handeling'), de verdeling van de werkplekken over de medewerkers en het
inrichtingsconcept van het kantoor.
Voor de nieuwbouw van de Rabobank hebben we de werkzaamheden opgedeeld in
drie hoofdgroepen: directie/management, dealing/financieel en vertegenwoordigers.
Elk van deze functies vereist een specifiek kantoorconcept hetgeen is weergegeven
in figuur 4.2.

Flexibele cellenkantoor
1 - Gebruikt door een

persoon
2 - Directie: de besluitname.
3 - Adviseurs: het
individueledenken.
4 - Gebruikt door 2 of 3
pers.
5 - Geschikt voor werkzaamheden die om samenwerking
vragen .( secretariaat,admini-

Kantoortuin
1 - Gebruikt door meer dan
10 werkplekken.
2 - Geschikt als DEALING
ROOM of voor werkzaamheden die samenwerking
vragen.
3 - Verminderde eigen
privacy maar kan zeer aardig
zijn. (tuin
en massa decoratie.)

Com bina tiekan toor
1 - Gebruikt door 4 tot 10
pers.
2 - Geschikt voor zelfde
soort van werk.
3 - Meer privacy plek.

straK~§~Çfhftmnf~rl
6 - Ióm ~~ ~ruv~ci~ t komen dient bij het denken over (natuurlijke) ventilatie
vid~ afl~fW~ppeld te worden van verwarming en koeling. Veel klachten in

pelijke privacy.
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het gebruik komen voort uit het onjuist of niet gebruik maken van de te openen
ramen bij de natuurlijke ventilatie.

Energie
De uitstraling van een gebouw wordt niet alleen veroorzaakt door een spectaculair
bouwstijl of een andere zichtbaar effect maar ook door een vooruitstrevend
energieconcept. Het economisch overhangende kan belangrijke zijn en dit op
verschillende niveaus (imago, marketting, energie besparen, enz ... )
Een verbuik van een minimale hoeveelheid aardgas en elektriciteit moet een
doelstelling zijn. Deze doelstelling kan door een goede keuze van locatie,
architectonisch concept, materialen, apparaten en doelmatige oriëntatie van het
gebouw bereikt worden.

Materialen
Voor de bovenstaande reden, hebben de materialen een directe consequenties voor
de bouw-, onderhoud- en de sloopkosten. Milieu belastende materialen moeten in
de gehele levencyclus worden ontzien.(productie, gebruik, sloop en hergebruik.)
Bij de keuze van bouwmaterialen kan het beste worden gekozen voor:
natuurlijke/vernieuwbare materialen
recycleerbare materialen
biologisch afbreekbare materialen
beschikbare en plaatselijke materialen
Echt schadelijke materialen worden door de industrie nauwelijks meer vervaardigd,
maar er kan zeker extra aandacht worden besteed aan meer milieuvriendelijke
materialen.

Inrichting
Onze adviezen zijn vooral op de kwalitatieve materialen en een goede afwerking
georiënteerd onder andere:
gladde vloerafwerking (beter stofvrij te houden, duurzaam, etc ... )
wandafwerking met dampdoorlatende verven of behang.
wandafwerking met natuurlijke (plaat)materialen.
meubilair van massief hout en natuurlijke materialen.
lichte kleuren toepassen, waardoor meer reflectie /
betere
daglich ttoetreding.
Volgende materialen worden voor gebruik ontraden:
Synthetisch tapijt.
Vinyllatex e.d.
Kunststofplaten
Platen met formaldehyde lijmen e.d.
P.V.C
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Water en oppervlaktewater
Het belang van water en dus zijn bescherming is niet meer om te bewijzen. Met een
paar maatregelen kan men, zonder moeite een grote hoeveelheid besparen.
Drinkwater: via verschillende apparaten hebben we veel mogelijkheden om het
water te besparen. Daarom adviseren we allereerst voor een goede keuze van
apparaten als: doorstoombegrenzer kraan.,waterbesparend toilet en douche, etc ...
Regenwater:
geen regenwater in riool/infiltreren in de bodem.
aandacht geven aan de vervuild water en verbeteren via olie-afscheiders
en helofytenfilters.
er kan regenwater voor toiletspoeling gebruikt worden en drinkwater
besparen.

Groen
Het belang van het groen is zowel binnen als buiten nodig en zorgt ervoor de visuele
omgeving aangenaam te maken en om de omgevingslucht te verbeteren. Water en
planten zijn voor luchtbevochtiging nodig. Buiten beplanting kan dienst doen als
schild tegen wind en zoninstraling en beschutting. Het kan ook een functie hebben
als decoratieve tuin, een instructieve en nuttige plek (kruidentuin en fruitbomen.)

Verhardingen
Bij verhardingen zoals aanvoerroutes en parkeerplaatsen kan aandacht worden
besteed aan tee te passen materialen. Erg milieu onvriendelijk zijn materialen als
asfalt, grind en beton omdat ze een grote aantasting zijn van het landschap. Beter
kunnen halfopen verhardingen als klinkers of puingranulaten worden toegepast.

Exteme adviesbureaus
Om tijdens de voorbereiding en uitvoering van de bouw van professionele adviezen
voorzien te kunnen worden is het gewenst om diverse gespecialiseerde
adviesbureaus in te schakelen. Met name moet worden gedacht aan de volgende
vakgebieden:
bouwfysisch adviseur
akoestisch adviseur
inrich tingsdeskundige
landschapsarchitect
dealingroom specialist
milieudeskundige
Samenwerking met deze specialisten is essentieel om tot een verantwoord goed
eindresultaat te komen.

Subsidieregelingen duurzaam bouwen
Op dit moment bestaan er nog subsidieregelingen voor isolerende beglazing,
isolatiematerialen en hoogfrequente verlichting.
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Bron: Ir. P.F. Kranendonk, Berenschot Osborne BV, Utrecht.
Het Nationaal DUBO Centrum kan hierover meer informatie verstrekken. Aan de
orde komen ook verschillende stimuleringsregelingen, zoals kredietregelingen en
fiscale regelingen, enkele milieuprijzen en fondsen waarop een beroep kan worden
gedaan.

4.4

Marktconformiteit
Wanneer mens- en milieuvriendelijk bouwen in een hoog vaandel staat en hieraan
veel aandacht wordt besteed dient daarnaast terdege rekening te worden gehouden
met het feit dat het gebouw martkconform dient te blijven.
Bij de werkplekconcepten kan een belangrijk aandachtspunt zijn dat de
scheidingen tussen de verschillende kantoren verplaatsbaar zijn zodat d e volgende
eigenaar het gebouw naar eigen smaak en behoefte kan inrichten.
Voor andere aspecten die hierbij van belang zijn dient er een duidelijke coordinatie
te zijn tussen de gebruikers en de de m&m adviseur enerzijds en het ontwerpteam
anderzijds. Dit ontwerpteam heeft dan een controlerende en adviserende taak om
de diverse voorstellen te toetsen aan het wel of niet marktconform zijn.

4.5

Conclusies
Mens- en milieuvriendelijk bouwen is op verschillende gebieden van belang
gebleken. Allereerst wordt natuurlijk het milieu minder belast, zowel op korte als
lange termijn. Daarnaast heeft het positieve effecten op de medewerkers doordat ze
zich prettiger voelen in hun werkomgeving hetgeen weer indirect tot gevolg heeft dat
de productiviteit omhoog gaat. Uiteindelijk is het dus voor een bedrijf zelfs
financieel aantrekkelijk om te investeren in mens- en milieuvriendelijk bouwen.
Daarnaast is het voor de Rabobank van belang om hun image te versterken en uit
te stralen dat ze belang stellen in gezonde en leefbare maatschappij.
Alles bij elkaar redenen genoeg om voldoende aandacht te besteden aan mens- en
milieuvriendelijk bouwen.

Pagina 34

/lJM'

Procesbegeleidend adviesbureau

Projectaanpak Nieuwbouw Hoofdkantoor

5

Procesbegeleidend adviesbureau

5.1

Procesbegeleidend adviesbureau

5.1.1 Gewenste situatie Rabo Vastgoed
Rabo Vastgoed wil bij voorkeur alle activiteiten in het bouwproces uitbesteden,
maar wil wel zicht op het bouwproces houden. Wanneer dit niet verloopt zoals
gepland, wil de bank ook de mogelijkheid tot ingrijpen hebben. Bij een goed
verlopend bouwproces worden volgens Rabo Vastgoed de aspecten tijd, kosten,
besluitvorming, inspraak en voortgang van het proces beheerst.
Met betrekking tot besluitvorming en inspraak geeft Rabo Vastgoed aan dat het
heel belangrijk is in het proces besluit- en inspraakmomenten te plannen. Op die
manier wordt voorkomen dat het bouwproces vertraging oploopt, omdat een
genomen besluit veranderd wordt. Het is bij de besluitvorming daarom belangrijk
de inspraak zodanig vast te stellen, dat alle betrokkenen weten wanneer zij de
mogelijkheid hebben tot inspraak en wanneer niet meer.
Om zicht te houden op de voortgang van het proces en de eventuele noodzaak tot
ingrijpen zijn ijkpunten in het bouwproces noodzakelijk. Bij zo'n ijkpunt worden
beide bankpartners geïnformeerd over het verloop van het bouwproces. Op basis
van die informatie kunnen zij het besluit nemen maatregelen te treffen.
Rabo Vastgoed wenst een organisatie van het bouwproces waarbij de hierboven
geschetste rol realiseerbaar is. Is een procesbegeleidend adviesbureau in zo'n
organisatie onmisbaar of juist niet? En wat voor een soort adviesbureau moet dan
ingeschakeld worden? En hoe wordt zo'n adviesbureau dan in het bouwproces
toegepast?

5.2

Inschakelen procesbegeleidend adviesbureau
Rabo Vastgoed geeft aan geen inhoudelijke taken op zich te willen nemen. Ook heeft
het zelf onvoldoende (bouwkundige) kennis in huis om het volledige bouwproces te
kunnen beheersen. Dit zijn, zoals in de theorie beschreven, twee heel belangrijke
redenen voor het inschakelen van een procesbegeleidend adviseur.
Om het bouwproces te kunnen controleren is het belangrijk dat Rabo Vastgoed
'close' is met de partij die verantwoordelijk is voor het beheersen van het
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bouwproces, het procesbegeleidend adviesbureau. Dit adviesbureau moet voor de
beheersing van het proces onafhankelijk zijn en voldoende macht uit kunnen
oefenen op de participanten.
Het adviesbureau is dus als het ware de schakel tussen de participanten in het
bouwproces en de opdrachtgever. Via het adviesbureau kan de opdrachtgever
controle houden en eventueel ingrijpen. De opdrachtgever kan ervan uit gaan dat
het adviesbureau de belangen van de opdrachtgever behartigt en dat hij het
bouwproces controleert.

~draCh~e~

_/
Uitvoerders

Figuur 5.1: Adviesbureau als schakel tussen vragende en aanbiedende partijen

Zoals figuur 5 . 1 laat zien is het adviesbureau de schakel tussen de vragende en
aanbiedende partijen. In het geval van het nieuwe hoofdkantoor zijn de vragende
partijen:

•
•

•

Opdrach tgever:
Gebruikers:
Beheerder:

Rabo Vastgoed;
toekomstige werknemers nieuwe Bank;
facilitair manager van het nieuwe gebouw.

De vragende partijen zijn alledrie afkomstig uit één van de twee banken die een
joint venture aangaan.
De partijen aan de aanbodzijde zijn nog onbekend, de ontwerpende en uitvoerende
bureaus worden tijdens het bouwproces aangetrokken.

5.3

Verschillende adviseurs
Bij de realisering van het bouwproject is in de beginfase vaak een "begeleidend"
projectmanager (soms wordt deze functie procesmanager genoemd) en later een
"uitvoerend" projectmanager betrokken. Dit is ook voor het nieuwe hoofdkantoor
aan te raden. In het begin kan een procesmanager betrokken worden om samen
met de opdrachtgever en eventueel een architect en/ of een andere deskundige een
programma van eisen op te stellen. Daarnaast kan de adviseur vertellen welke
vergunningen nodig zijn om met een (bouw)activiteit te kunnen beginnen. Later in
het bouwproces komt de uitvoerende projectmanager om de hoek kijken. Deze heeft
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meer kennis van het uitvoerende gedeelte van het bouwproces. Dit is van wezenlijk
belang voor het in de hand houden van de beheersaspecten.
De twee verschillende adviseurs kunnen van één of van meerdere bureaus komen.
Het is wel belangrijk om bij deze constructie van tevoren duidelijk te maken wie
welke taken en verantwoordelijkheden toebedeeld krijgt. De adviserende partijen
moeten zich hier terdege bewust van zijn. Het houdt namelijk in dat er een
informatie-uitwisseling tot stand moet komen tussen de twee managers. De beide
managers moeten in de gaten houden dat de informatie-uitwisseling in het kader
van de samenwerking is. Het is dus niet de bedoeling dat de beide adviseurs zich
concurrerend gaan opstellen.
Expert versus begeleidend adviseur
In de literatuur wordt onderscheid gemaakt tussen een expertbenadering en een
meer begeleidende procesbenadering van adviseren. In het begin van het proces
heeft Rabobank zeker een begeleidend adviseur nodig. In de definitiefase van een
project is immers zeer veel input van de opdrachtgever nodig. Juist daar kan de
opdrachtgever, onder andere via het programma van eisen, zijn stempel op het
project drukken. Het is van groot belang dat de opdrachtgever deze fase in goed
overleg met hulp van het adviesbureau goed doorkomt.
Wanneer het projectmanagement in de uitvoeringsfase terechtkomt, is minder input
van de opdrachtgever noodzakelijk. Het project ligt immers voor het grootste deel
vast. Het is dan van belang dat het project goed wordt beheerst door het
projectmanagement (en de overige leden van het bouwteam). De opdrachtgever
heeft hier meer een controlerende functie. Het projectmanagement heeft hier
waarschijnlijk meer de rol van expert.
Het volgende plaatje geeft aan wanneer welk soort projectmanagement gewenst is.

HUISVESTINGSPRO
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Fig 5.2: Welk projectmanagement, in welke fase?
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De keuze voor een adviesblU'eau
Bij de keuze van het adviesbureau is het allereerst van belang waarom er gekozen
wordt, voor welk soort projectmanagement, in welke fase. Ons advies hierin is in de
vorige paragraaf gegeven; een meer procesbegeleidend projectmanagement in de
beginfase van het project, en een uitvoerend projectmanagement in de fasen
daarna. Rabobank moet aan de adviesbureaus duidelijk maken welk soort
projectmanagement ze in welke fase van het proces willen betrekken. Zeker als er
voor meerdere adviesbureaus wordt gekozen, zullen deze zich ervan bewust moeten
zijn wat ieders taak is
Om tot een keuze van adviesbureau(s) te komen zal Rabobank vervolgens
informatie moeten inwinnen over de meest geschikte adviesbureaus voor de uit te
voeren taken. Deze adviesbureaus moeten vervolgens uitgenodigd worden, om te
presenteren wat ze in huis hebben.
Bepalende factoren bij deze keuze zijn:
1. Is het adviesbureau bekend met het bouwen van grote kantoorgebouwen en de
daarbij behorende materie?
2. Passen de organisatie van de opdrachtgever en de werkwijze van het
adviesbureau bij elkaar, wat betreft structuur, doelstellingen, cultuur, omvang
van het project, etc?
3. Wat is de aard van de opdracht? Zoals gezegd wordt er in het begin van het
proces (definitiefase) een ander soort advies gevraagd, dan in latere fasen .
Wellicht heeft één adviesbureau al deze kennis en kunde in huis. Het is echter
ook mogelijk dat er meerdere adviesbureaus worden ingehuurd?
4 . Heeft de Rabobank al ervaring (goede of slechte) met bepaalde adviesbureaus?
5. Wat kan de Rabobank zelf en wat voor kunde willen ze inhuren? Rabobank
heeft aangegeven dat ze bij voorkeur zo veel mogelijk uitbesteden.
6. Tenslotte zijn de kosten die het adviesbureau berekent van belang voor de
keuze. Deze kosten hangen vaak af van de hoeveelheid tijd dat een
adviesbureau denkt nodig te hebben voor een opdracht. Gelijkwaardige bureaus
hebben over het algemeen vergelijkbare tarieven.
Samenvattend kan gesteld worden dat drie selectiecriteria voor de uiteindelijke
keuze van belang zijn:
Terreinkennis:
De bekendheid met de producten, diensten, markten en
technologieën van de opdrachtgever.
Vakmanschap:
De kennis en ervaring in het organisatie-advieswerk.
Werkwijze en
beroepsopva tting:
De aanpak van het organisatie-adviesproces.
Daarnaast spelen bij selectie en keuze minder belangrijke factoren mee, zoals de
vestigingsplaats en de interne organisatie van het bureau.
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Succesfactoren
Een aantal tips zijn van belang voor het samenwerken met een adviesbureau. Zorg
dat het duidelijk is wat de taken van het bureau zijn en op wat voor manier die
moeten worden ingevuld.
Het is verder van groot belang dat er een wederzijds vertrouwen is tussen de
opdrachtgever en het adviesbureau. Wanneer dit vertrouwen er niet is kan beter
naar een ander adviesbureau gezocht worden.
Tenslotte moet er een goede "fit" zijn tussen de verschillende participanten in het
bouwproces. Niet alleen tussen de opdrachtgever en het projectmanagement, maar
ook tussen de overige partijen.
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6

Kostenbeheersing

6.1

Inleiding
Kostenbeheersing van projecten voor grote bouwwerken is erg belangrijk, vooral in
de eerste fasen van het bouwproces. Naarmate het proces vordert, vermindert
namelijk de mogelijkheid om de uiteindelijke kosten te beïnvloeden en
vermeerderen juist de kosten van eventuele wijzigingen. Dit is weergegeven in
onderstaande figuur.
Kosten van

Potentiële invloed
...........___. _--- _ . _--- - ----- - . . ......

op kosten

_

- -- -_ __--_wijzigingen
.. _............
-

- - _ ._ ---

. .

eo tijd van

- - -- - - - _ _--_
.

.

..

.

_...._---_ .

een project

. -..- . . __...__. . . _--- - - - - - I

"""'"':----------~'-'

L..--OriëntJtie_
··· _·_~~~~_-_-.-_-==_~-=._. .-=-._. ;-,_. . :. ..,_- :--:~_:_:_":.._~_:_=_~_=_==._=_~~=__=_,_=,_=__. =_...~=""'=~
.... ~
. __~!~nge~bru~ "Figuur 6.1. mate van invloed op en kosten van wijzigingen

In dit hoofdstuk wordt een beheerssysteem voor de kosten besproken. Als
basisprincipe wordt een afgeleide van de Shewhart-cyclus gebruikt, die door Or.
Deming is geïntroduceerd. In figuur 6.2 staat deze cyclus.

(Aannen\

Aanpassen

Testen

~~mUderen)
Figuur 6.2 Shewhart-cyclus
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Kenmerkend voor de systematiek is dat gepoogd wordt ontsporingen ten opzichte
van het referentiekader te voorkomen, dan wel zo snel mogelijk te signaleren.
In de volgende paragraaf wordt dit beheerssysteem kort uiteengezet. In elke subparagraaf wordt één van de vijf onderdelen van de cyclus belicht. Het hoofdstuk
wordt afgesloten met een aantal conclusies en aanbevelingen.

6.2

Basisprincipes kostenbeheersingssysteem
De regulatieve cyclus die hier besproken wordt, is een afgeleide van de Shewhartcyclus, die in de inleiding al getoond is. "Plannen" wordt opgesplitst in twee delen,
namelijk het opzetten van een referentiekader en het maken van afspraken en/ of
het opstellen van regels. "Testen" en "bestuderen" worden samengenomen als
toetsen/bewaken. "Aanpassen" staat gelijk aan sturen/corrigeren en er wordt een
extra stap aan toegevoegd, namelijk verantwoorden. Dit resulteert in de
onderstaande cyclus.
Referenliekader

Re gels/afspra ken

Veranl"voorden

Sluren/corrigeren ...- - - Toelsenlbewaken

Figuur 6.3: regulatieve cyclus

1. Opzetten referentiekader
Om te kunnen controleren of de kosten van een project niet uit de hand lopen,
moet je de werkelijke kosten kunnen vergelijken met de geplande kosten.
Gedurende het project worden verschillende kostenramingen gemaakt, die als
referentiekader dienen.
2. Opstellen regels/maken van afspraken
Wie is er verantwoordelijk voor kostenbeheersing? Wanneer wordt er getoetst?
Hoeveel speling is er t.O.V. het referentiekader? De antwoorden op dit soort vragen
moeten d .m.v. regels en/of afspraken al bij de start van het project duidelijk zijn.
3. Toetsen/bewaken.
Het vergelijken van de werkelijke kosten met het referentiekader.
4. Sturen/corrigeren
Als er afwijkingen t.O.V. het referentiekader geconstateerd worden, moeten
maatregelen getroffen worden om deze afwijkingen te minimaliseren of te
compenseren door een kostendaling of -stijging op een ander gebied.

Pagina 41

JI)""

Kosten beheersing

Projectaanpak Nieuwbouw Hoofdkantoor

5 . Verantwoorden
Door middel van financiële overzichten de stand van zaken van het project m.b.t. de
kosten weergeven.
Bij elk van de vijf onderdelen is het belangrijk vast te leggen wie ervoor
verantwoordelijk is, wie de administratieve afhandeling verzorgt, wanneer er overleg
plaatsvindt en hoe vaak er een financiële rapportage opgesteld wordt.
Kostenbeheersing is eigenlijk vooral een kwestie van duidelijke afspraken maken en
van het nauwkeurig administreren van alle uitgaven en wijzigingen.

6.2.1 Het referentiekader
Om een project te kunnen beheersen, moet je de werkelijke stand van zaken
kunnen vergelijken met een vooraf opgezet plan. Voor het beheersen van de kosten
is het belangrijkste instrument het budget. Hoeveel mag ik waarvoor uitgeven? Om
een budget op te kunnen stellen moeten de volgende stappen doorlopen worden:
1. Definieer je eisen en wensen ten aanzien van het project
2. Bepaal de daarbij behorende kosten
3 . Bepaal het maximale beschikbare of toelaatbare budget
4 . Definieer eventuele andere randvoorwaarden (bijvoorbeeld: de gevel mag
maximaal fl X,-- kosten)
5. Passen eisen en wensen binnen het maximale budget en de overige
randvoorwaarden? Ja, dan ligt het budget vast. Nee, dan ofwel je eisen en wensen
aanpassen ofwel je randvoorwaarden, totdat er een passend budget opgesteld kan
worden.
In verschillende fasen van het project worden verschillende budgetten gebruikt. In
de eerste fasen wordt vaak gewerkt met grove schattingen of kengetallen, en
naarmate het project vordert, worden deze steeds gedetailleerder en specifieker.
In tabel 6.1 hieronder wordt kort weergegeven welke kostenramingen in welke fase
als referentiekader kunnen dienen. Voor meer informatie hierover wordt verwezen
naar het theoretische stuk over kostenbeheersing.
Tabel 6.1: referentiekaders in verschillende fasen

Fase
Initiatief
Definitie
Ontwerp
Bouw voorbereiding
Bouw uitvoering

Referentiekader
Investerings- en exploitatiebegroting
Budgetraming
Budgetboek
Directie begroting
Financiële overzichten

Indien er in een bouwteam gewerkt wordt, zullen budgetboek en directiebegroting
waarschijnlijk een grote overlap vertonen en misschien tegelijkertijd opgesteld
worden.
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6.2.2 Regels! afspraken
Het opstellen van regels en het maken van afspraken is nodig om ervoor te zorgen
dat iedereen het over dezelfde zaken heeft. Het vastleggen van eenduidige definities
voorkomt interpretatieverschillen. Zorg dat iedereen weet wat wel of niet inbegrepen
is in de budgetten, of het om bruto of netto bedragen gaat, enz.
Verder dient vastgelegd te worden, hoeveel speelruimte of flexibiliteit er in een
budget zit; is het belangrijk dat elke post binnen budget blijft, of moet het
totaalbedrag onder de streep beheerst worden?
Hierbij is het gebruik van ontwerplimieten erg belangrijk. Ontwerplimieten worden
vastgelegd om te voorkomen dat de ontwerper alle vrijheid heeft en de kosten uit
het oog verliest. De limieten moeten echter wel in een bepaalde mate rekbaar zijn,
omdat anders de creativiteit van de ontwerpers gefrustreerd wordt.
Hoe moet met wijzigingen omgegaan worden? Tot wanneer mag men wijzigen? Mag
het budget verhoogd worden als er additionele eisen zijn? Wie draagt de
verantwoordelijkheid? Al deze vragen moeten in dit deel van de cyclus beantwoord
worden, zodat er later geen misverstanden komen.
Samengevat zijn de kernvragen die beantwoord moeten worden:
• Wat is wel/niet inbegrepen in het budget?
• Welke definities worden gehanteerd?
• Wanneer en hoe mag er ingegrepen worden?
• Hoe wordt er omgegaan met wijzigingen?
• Tot wanneer mogen er wijzigingen in ontwerp of bestek doorgevoerd worden?
• Wie is bevoegd om wijzigingen goed te keuren en door te voeren?
• Wat is de hoogte van de ontwerplimieten en hoe flexibel is die?
Probeer zoveel mogelijk situaties te voorzien en te regelen door informele of formele
afspraken (mondeling of door middel van een contract), zodat je niet voor
onverwachte situaties komt te staan.

6.2.3 Toetsen/ bewaken
Het toetsen en bewaken van het project houdt in het vergelijken van de werkelijke
kosten met de gebudgetteerde kosten. Daarbij is het belangrijk dat de creativiteit
van de ontwerpers niet gefrustreerd wordt, dus het strikt bewaken van alle
deelbudgetposten is niet nodig, zolang het bedrag onder de streep maar gelijk blijft.
Als de ontwerper meer wil op het ene gebied, zal hij dus moeten bezuinigen op een
ander gebied. Het is natuurlijk ook mogelijk om het budget te verhogen, maar dit
moet men alleen doen als er additionele eisen van de opdrachtgever boven tafel
komen. Alleen in dat geval kan men het budget bewust laten stijgen. In alle andere
gevallen zal de ontwerper of uitvoerder zich moeten verantwoorden voor afwijkingen
van het budget.

6.2.4Sturen/ corrigeren
Als er afwijkingen tussen de werkelijke kosten en het budget geconstateerd worden,
moeten er maatregelen genomen worden om de afwijking te minimaliseren of te
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compenseren op een ander gebied . Belangrijk is dat alle keuzes en veranderingen in
geld uitgedrukt worden, wdat de kostenconsequenties meteen duidelijk zijn.
Corrigeren is vooral zinvol bij elementen met een grote prijs/kwaliteit gevoeligheid,
omdat bij deze elementen het effect van bijsturing het grootst is. Elementen met een
geringe prijs/kwaliteit gevoeligheid zijn bijvoorbeeld de fundering, de constructie,
de W-installaties. Een grote gevoeligheid hebben de gevel, de binnenafwerking, de
verwarming/koeling e.d.

6.2.5 Verantwoorden
In de uitvoeringsfase moet steeds de voortgang van het project getoetst worden aan
het vastgestelde budget. De vergelijking van geplande met werkelijke kosten kan
men weergeven door middel van een financieel overzicht. Dit overzicht bestaat uit
de volgende kolommen:
Tabel 6.2: kolommen in een financieel rapport
Raming nog te besteden
Totale kosten
Totaal budget Aangegane verplichtingen
Over (+) of Restant Raming Over (+) of Prognose Over (+) of
Toegestaan Aangegane
nog te
tekort(-) totale
tekort(-)
verplich tingen tekort (-) budget
budget
besteden
kosten
9 (1-8)
5 (1-2)
1
2
3
4 (2-3)
6
8 (3+6)
I 7 (5-6)

Door deze tabel voor alle (deel)budgetten periodiek in te vullen, houdt men een
compleet overzicht over het project. Dit overzicht is een goed instrument om de
voortgang te bespreken en verantwoording af te leggen naar de opdrachtgever.
Het is wel belangrijk dat de cijfers up-to-date zijn, zodat je precies weet hoeveel
speelruimte er nog over is.

6.3

Conclusies en aanbevelingen
In deze paragraaf worden een aantal conclusies en aanbevelingen gegeven, die al in
eerdere paragrafen of in de theorie over kostenbeheersing behandeld zijn.
• In dit hoofdstuk is niet ingegaan wie de kostenbeheersing wu moeten doen. Die
vraag is ons inziens ook niet zo van belang; zolang een goed beheersingssysteem
gebruikt wordt, kan men de kostenbewaking zelf doen of uitbesteden. Het is
natuurlijk wel zo dat een extern bureau dat gespecialiseerd is op
kostenbeheersing meer know how in huis heeft dan de meeste opdrachtgevers.
Men moet de extra kosten van een extern bureau afwegen tegen de meerwaarde
van de expertise
• De regulatieve cyclus die in dit hoofdstuk behandeld is, is een goed instrument
voor kostenbeheersing. Gebruik ervan voorkomt dat bepaalde onderdelen van
beheersing over het hoofd gezien worden
• Een goed kostenbeheersingssysteem bestaat uit twee delen: een beleidsmatig
deel en een administratief deel. Kostenbeheersing is vooral een kwestie van het
opstellen van goed onderbouwde budgetten en het maken van duidelijke
afspreken enerzijds en het nauwkeurig registreren van de uitgaven anderzijds.
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•
•

•
•

•

Met behulp van financiële rapporten heeft men steeds een up-to-date overzicht
van de stand van zaken van het project
Zorg voor eenduidige definities, zodat er geen interpretatieverschillen kunnen
ontstaan
Ontwerplimieten zijn erg belangrijk in het kader van kostenbeheersing. Ze
moeten echter wel in een bepaalde mate rekbaar zijn, zodat het niet ten koste
gaat van de creativiteit van de ontwerpers
Kostenstijgingen in een deelbudget kunnen worden opgevangen met een daling
in een ander deelbudget. Zolang het bedrag onder de streep maar n iet stijgt
Het is niet erg als het totale budget voorzien stijgt; als een opdrachtgever een
additionele eis heeft waarin het oorspronkelijke budget niet voorziet, kan het
budget verhoogd worden
Zorg voor een plan voor de ingebruikname (bestaande uit een
activiteitenplanning, kostenschattingen en personeelsinzet voor die activiteiten).
Deze fase wordt vaak over het hoofd gezien, maar kan tot aanzienlijke kosten
leiden
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7

Foreign Architect

7.1

Introduction
For many years it has been quite common to find in the Netherlands as weIl as in
many other countries, foreign architect (F.A *) involved in the design of big projects,
special buildings, luxurious houses, etc. It is sometimes the client's desire to erect
something unique, some clients have a vision of specific design and they are
looking for architect who has reputation in the desired style , or wh om they believe
is the best for realisation of their dreams.
Building process is typicaIly long procedures, never similar to wh at the engaged
parties experienced in the past. It is highly related to local regulations, laws,
culture, working with known parties. Choosing for the key role of the design
architect a foreigner may introduce new design aspects but the professional,
mental, personal and cultural barriers are a real challenge on the way to complete
the process successfully.
This report will analyse three public buildings built recently in the Netherlands
with foreign architects from Italy and the U.S, and will formulate recommendations
for the client considering this option for himself.

Comparing the three cases described in this report is subjected to some limitation
due to the budget variations.
Case no.
l.Bonnefanten Museum
2.ABN- AMRO Bank
3.Groninger Museum

Budget (million DFL)

Procurement
Method

40

Traditional

700
80

Building Team
Building Team

Case no. 1, relatively sm all used the traditional method, which is characterised by
clear distinction between the parties involved. In this situation it is easier to define
the F.A's scope of work, to minimise his contact points with local parties and to let
him concentrate in conceptual and definite design, expressing himself through .
sketches and basic drawings, easily understood by the local engineer th at could go
on with the detailed design.
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Case no. 2 is much more complicated and bigger. Using the building team
procurement method is typical to this type of project .The two teams - the design
and construction - are working in parallel most of the time; in order to save time
and benefit from mutual interaction that can lead to optimal solutions.
In this specific project the interactions with the F.A were very intensive, and it was
not as efficient as it should be due to several reasons:
The F.A. was responsible also for the detailed design. This requires
continuous presence in the site, and better acquaintance with local
regulations.
He had no permanent representative in The Netherlands, a lot of technical
/logistic difficulties
The contractor was not fully integrated in the design team, he was aware of
the real scope and complexity of some parts of the work too late.
Case no. 3 was also carried out according the building team method but the F.A's
work was more efficient comparing to case no. 2 due to the following reasons:
A smaller project.
The detailed design was done by the L.A.
A separate project manager/master of works was the first consultant to be
hired, he was chairing all the building teams meetings and was very
dominant throughout the whole process.

7.3

Recommendations
a)

Recheck your decision: whether it is a specific architect the dient wishes to
hire, or it might be the outcome of some open international competition, the
advantages should be evaluated against difficulties th at might diminish them.
The dient should be totally confident with his choice, ready to take all
necessary precautions, and still suffer some disputes along the building
process.

b) Clarify the situation to all parties involved. Take care the local architect and
others supposed to work with the architect are really prepared and willing to do
so.
c)

Clear boundaries: The scope, boundaries, contact points of the foreign
architect's work should be defined in advance, as detailed as possible. Any "grey
area" lacking proper definition is a source of potential trouble.

d) L.A. working in parallel to the F.A. is a must. The F.A should be a memberin
the committee choosing the L.A.
e)

One contract between the dient and both architects should define all their
responsibilities. The recommended tasks allocation will be as follows: Foreign
Architect: Overall responsibility of the whole design. Leading the conceptual and
definite design stages. Consulting the dient in all design issues. Helping the
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local architect in the detailed design. Supporting him, other consultants and
contractors throughout all the building process. Overall supervision of the
construction. Local Architect: Giving the F.A. any help concerning learning and
adaptations to local building regulations. Conducting all negotiations with local
authorities for getting building permits. Leading the stage of contract
documents preparation and the detailed design stage. Supervision of all
construction works (Director of construction).

11

Special agreement will be signed between F.A and L.A further defining tasks
and risks allocation between them. The dient will be informed about it, but will
have no judicial obligation concerning this agreement.

g)

Another contract will be signed between the dient, the architects and all
designers and consultants involved in the project to assure good co-operation
and mutual support. It should be as comprehensive as possible in order to
eliminate any forgotten issues.

h) Documents: The output of the F.A. should be based mainly on drawing and
with minimum literal documents.
i)

Local representative: The F.A should appoint a member of his office, or another
professional familiar with the local and foreign countries building market
(induding good contral of both languages), as his permanent local
representative.

j)

Dispute solving: A procedure for solving any disagreements with the F.A should
be determined in advance.

The following scheme 7.1 presents schematic relations of the F.A with other parties
in the building process.

Client
Authorities

Designers/
Consultant

Representativ

Contractor( s)

: Direct Relations
: Via Project manager (mainly in big projects)
Fig. no. 7.1 : Relations within the building process
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Summary
A building process can be described as a chain of activities aimed to fulfil the
architect's vision of the project.
A dient choosing a foreigner for this role should be prepared to face difficulties
resulting from several causes like different cultural background, different mentality
and way of thinking, language difficulties, different working habits, lack of
knowledge of local market and local regulations, etc.
High awareness to these potential difficulties should lead to focusing the F.A role to
conceptual design.
Special attention should be given to choosing the right L.A th at will help the F.A in
adapting his concepts the local culture, and will carry on the detailed design stage.
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1 Bijlage: Literatuur en interviews
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Bijlage: Projectorganisatie

2. 1

Inleiding
In dit hoofdstuk zal in het kort wat theorie worden geleverd over een (bouw)project
en de verschillende vormen van (bouw)pro.jectmanagement. Het do.el van het leveren
van deze theo.rie is het verschaffen van een theo.retische achtergro.nd bij de in dit
verslag geno.men beslissingen en adviezen ten aanzien van een zo o.ptimaal mo.gelijk
geo.rganiseerde pro.jecto.rganisatie.

2.2

Project
Een project kan als vo.lgt gedefinieerd wo.rden:
"Een po.ging waarin menselijke, materiaal en financiële bronnen o.p een nieuwe
wijze wo.rden geo.rganiseerd, waarin een uniek stuk werk van bepaalde specificaties
gedefinieerd wo.rdt do.o.r kwantitatieve en kwalitatieve do.elen, ten aanzien van
ko.sten en tijd als o.o.k ten aanzien van het bereiken van vo.o.rdelige veranderingen".
De kenmerken van een pro.ject staan in tabel 2.1.
Tabel 2.1: Kenmerken van een project

Kenmerken
Uniek
Eindig
Revo.lutio.naire verandering
Onevenwichtigheid
Ongebalanceerde do.elen
Tijdelijke bronnen (j perso.nen)
Flexibel
Effectief
Do.el
Risico. en o.nzekerheid

Gespecificeerde kenmerken
To.ekenning van de pro.jectstatus
Een pro.ject lo.o.pt van gro.f naar fijn
Een pro.ject heeft a-prio.ri een eindige
bestaansduur
Een project is in de tijd o.pgedeeld in fasen

Een bo.uwpro.ject, o.o.k wel een productiepro.ces van bouwobjecten, bestaat uit:
• Het nemen van het initiatief;
• Definitie
• Ontwerp
• Bo.uw vo.o.rbereiding
• Uitvo.eren
• Nazorg
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In onderstaand figuur wordt schematisch getoond hoe de fasering van een
bouwproject in elkaar zit.
HUISVESTINGSPROJECT

Idee fase

Initiatief

Definitie

Ontwerp

Bouw

Nazorg

Onderhoud /
beheer
(levenscyclus
gebouw)

--Project
Resultaat

PSU
(Project
Start Up)

Figuur 2.1: Een bouwproject

Aangezien ieder bouwwerk uniek is, is ook iedere bouwopdracht uniek. Toch kan
men in grote lijnen enkele hoofdsoorten onderscheiden die gelijke structuren
binnen de organisatie en het proces vertonen.
Deze hoofdsoorten zijn de traditionele opdracht, opdracht in bouwteamverband en
de turnkey opdracht.
De
•
•
•

2.3

dominante samenwerkingsvormen in Nederland:
Traditionele manier
39 %
Teamwork
35 %
Turnkey
26 %

Traditionele Organisatie
Deze vorm van opdrachtverlening geschiedt op basis van gescheiden fasering en
aanbesteding van taken per fasen. Hierbij worden de fasen gegroepeerd rondom het
ontwerpdeel en het uitvoerende deel. Per deel worden de taken gegund door de
opdrachtgever, die de verantwoordelijkheid blijft houden over het gehele project.
Het gunnen geschiedt op basis van ervaring, kwaliteit, etc., maar meestal op van
laagst gevraagde prijs voor het te leveren werk.
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Tabel 2.2: Voor- en nadelen van de Traditionele Organisatie

Traditionele Organisatie
Voordelen
open prijsconcurrentie
eenvoudig proces
duidelijke scheiding
veran twoordelijkheden

Nadelen
schoksgewijze fasering
lange totale doorlooptijd
late inschakeling van de uitvoerende
partijen

Bij traditionele bouwopdracht volgen de fasen elkaar sequentieel op. De inzet van
de participanten is afhankelijk van deze opeenvolging, evenzo de verantwoordelijk
heden van de participanten. Per afgesloten fase wordt er door de beslissende
participant besloten met welke van de participanten verder gegaan wordt en hoe er
verder wordt gegaan.
Als de inzet per participant voor de aanvang van zijn deelname vastgelegd is, dan
loopt deze inzet over een fase of een groep van fasen door.

I

I

OPDRACHTGEVER

I
I
ADVISEURS

ARCHITECT

J

I

I

AANNEMER

I

I ONDERAANNEMER J

I

LEVERAN CIERS

I

Figuur 2.2: Traditioneel

2.4

Het Bouwteam
Bij een opdracht conform het bouwteam principe, worden alle participanten, die
een essentiële rol spelen bij de totstandkoming van het bouwwerk in een zo vroeg
mogelijk stadium samengebracht. Dit met als doel de gezamenlijke expertise eerder
te benutten, waardoor het gehele ontwikkelingsproces efficiënter en effectiever
verloopt.
De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid en het financieel risico over het
geheel. Gezamenlijk verzorgen de participanten een ontwerp en de uiteindelijke
verwezenlijking daarvan.
Door de deelnemende participanten (ontwerpende en bouwende partijen) zo vroeg
samen te brengen, hoopt men sneller overeenstemming over het geheel en
afstemming tussen de delen te bereiken. Dit leidt tot een snellere bouwtijd en
minder problemen in latere fasen van realisatie en beheer.
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Tabel 2.3: Voor· en nadelen van een Bouwteam

Bouwteam
Voordelen
Vroege uitwisseling van expertise in het
ontwerp proces
Optimale benutting van de expertise
Kortere doorlooptijd
Het vervallen van de aanbesteding

Nadelen
prijsvorming kan niet geschieden op
basis van concurrentie
complexiteit van verantwoordelijkheden

OPDRACHTGEVER

I

I

I
I

ARCHITECT

I I

SPECIALISTEN

I

I

AANNEMER

I

I
I

ADVISEURS

J I ONDERAANNEMER I
I

LEVERANCIERS

I

Figuur 2.3: Bouwteam

2.5

Turnkey
Bij deze organisatiesoort verleent de opdrachtgever, na zijn wensen kenbaar te
hebben gemaakt, de gehele opdracht aan een participant. Deze draagt dan zorg
voor de totale ontwikkeling van het bouwwerk, het proces en de betrokken
organisatie. Aan het eind van het bouwproces wordt het gebouw kant-en-klaar
opgeleverd. In deze opdracht kan ook het beheer zijn opgenomen.
Indien in het contract opgenomen, legt de opdrachtgever ook de aansprakelijkheid
in de handen van een participant. In de meeste gevallen is deze participant een
professionele projectontwikkelaar. In vele andere gevallen is het de aannemer, dit
vanwege het feit dat deze zorg draagt over de uiteindelijke verschijningsvorm van
the bouwwerk.
De regie van het gehele gebeuren, en indien contractueel vastgelegd ook de
aansprakelijkheid wordt hierbij geheel uit de handen van de opdrachtgever gegeven.
Hij koopt als het ware een nog te ontwikkelen bOllwwerk, waar hij zijn wensen en
eisen in kan leggen.

Voordeel is dat het management van het bouwwerk in de handen van een participant
wordt gelegd, die expertise in huis heeft en ook het risico kan dragen.
Onder deze participant verloopt de ontwikkeling van het bouwwerk conform een
traditionele bouwopdracht of naar en bouwopdracht in teamverband.
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Tabel 2 .4: Voor- en nadelen van Turnkey

Turnkey
Voordelen
Het management ligt in handen van
een turnkey organisatie
Het risico wordt gedragen door de
turnkey organisatie
Het gebouw wordt aan het eind van het
bouwproces kant-en-klaar geleverd

I

ADVISEURS

I

I

Nadelen
Geen inspraak van de opdrachtgever in
het ontwerp- en uitvoeringsproces

OPDRACHTGEVER

TURNKEY -ORGANISATIE
(AANNEMER OF
ONTWIKKELAAR)

I

ARCHITECT

I

I

ADVISEURS

Figuur 2.4: Turnkey
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3. 1

Inleiding
Het ontwerpen en bouwen of verbouwen van een huisvesting is voor een
opdrachtgever, gebruiker en omgeving meestal een ingrijpende zaak en heeft
gevolgen voor het zakelijk functioneren en persoonlijk welbevinden. Vermits het
nieuw gebouwde een betrekkelijk lange levensduur heeft en een karwei is dat niet
even kan worden overgedaan, mag het resultaat de opdrachtgevers en gebruikers
niet teleurstellen.
Opdrachtgevers en gebruikers zullen tevreden zijn als is voldaan aan hun
huisvestingsbehoeften en de daaruit volgende eisen, wensen en verwachtingen. Zij
zullen dus pas tevreden zijn wanneer kwaliteit wordt geleverd. Uiteraard moeten
deze behoeften wel passen binnen de beperkingen die worden opgelegd door de
financiële mogelijkheden, de locatie en de wet- en regelgeving.
Er wordt kwaliteit geleverd als het gebouw voldoet aan wat vooraf met de
opdrachtgever of gebruiker is overeengekomen. De eerste beslissingen binnen het
ontwikkelingsproces van een bouwproject zijn dus in sterke mate bepalend zijn voor
de te realiseren kwaliteit en de hoogte van de investeringskosten. De partners in het
bouwproces (de architect, de adviseurs, de aannemers, enzovoort) moeten, om
kwaliteit te kunnen leveren, de vraag van de opdrachtgever of gebruikers heel goed
kennen. Het aangewezen middel om die vraag over te brengen is het Programma
van Eisen (PVE).
Het PVE is één van de belangrijkste documenten in het bouwproces. In figuur 3.1 is
de plaats van het PVE in dat proces schematisch weergegeven. Het PVE is in de
figuur opgevat als het resultaat van wat er in de definitiefase behandeld wordt. Op
basis van het PVE sluit de opdrachtgever met één of meer van de bouwpartners een
contract af voor het maken van het ontwerp. Het PVE moet de informatie bevatten
die het mogelijk maakt om ontwerpbeslissingen onderbouwd en zoveel mogelijk in
één keer goed te nemen. Zodra het ontwerp gereed is, wordt het getoetst aan het
PVE. Pas wanneer de opdrachtgever, mede op basis van de toetsing, accepteert,
geeft hij opdracht voor het maken van een technische uitwerking (bestek). Het
bestek wordt vervolgens getoetst aan het ontwerp en aan het PVE. Hieruit blijkt dat
het PVE de basis vormt voor een goede kwaliteitsbeheersing in het hele
bouwproces.
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Idee fase

I
I
I
I

HUJSV ESTINGSPROJECT
011

Initiatief

Definitie

Ontwerp

Bouw
YoDlbt,.. •• ,

,,-

Bouw
urwoc .... ,

Nazorg

Onderhoud!
beheer
(1 evenscyc1us
gebouw)

I
I
PSU

Project
Resultaat

(proj ect
Start Up)

Figuur 3.1: Plaats van het PVE in het bouwproces

De opdrachtgever en de gebruikers, voor zover deze al bekend zijn, kunnen door
middel van het PVE duidelijk maken wat zij precies willen. Het probleem is dat
maar weinig opdrachtgevers en gebruikers in staat zijn om precies te formuleren
aan welke eisen de huisvesting moet voldoen. Vaak gaat het om kwaliteit die zij zich
wel bewust zijn in de dagelijkse praktijk, maar die zij moeilijk expliciet kunnen
maken. Dat is volstrekt logisch, omdat de meeste onbekend zijn met huisvesten en
bouwen. Opdrachtgevers en gebruikers laten zich daarom meestal adviseren bij het
opstellen van een PVE. Soms treedt de architect op als adviseur, maar het kan ook
een organisatie-adviseur, een huisvestingsadviseur of een combinatie van adviseurs
zijn. Het samenstellen van een PVE is een kwestie van goede samenwerking en
communicatie tussen opdrachtgevers en gebruikers enerzijds en hun adviseurs
anderzijds.

3.2

Processtrategie

3.2 . 1 Integrale strategievorming
De omgeving van een organisatie is voortdurend aan verandering onderhevig. Dit
vraagt om continue aanpassingen in organisaties, waardoor er nieuwe eisen aan de
huisvesting kunnen worden gesteld.
Het is van belang om eerst na te gaan in hoeverre een verandering in ruimte- en
voorzieningsbehoefte als een huisvestingsprobleem dient te worden beschouwd. Uit
een interview met ir. M.A. van der Ven MBA kwam naar voren dat een
opdrachtgever vaak een dergelijk probleem aandraagt bij een adviesbureau, in de
veronderstelling dat men binnen de organisatie een huisvestingsprobleem heeft.
Soms blijkt het probleem dan organisatorisch van aard te zijn, waardoor de
probleemstelling kan worden herzien. Het verkeerde probleem wordt gesteld
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doordat de opdrachtgever de geconstateerde discrepantie in huisvestingsbehoefte
met een zekere vooringenomenheid 1 benadert.
Het "huisvestingsprobleem" is dan ook vaak de aanleiding voor de bewustwording
van een organisatorisch probleem. Het is de taak van een adviesbureau om het
"werkelijke" probleem te doorgronden. De initiële probleemstelling moet dan, in
samenspraak met de opdrachtgever, heroverwogen worden.
Een huisvestingsanalyse is een methodiek die inzicht kan geven in de bovenstaande
problematiek, aangezien deze gekoppeld is aan de bedrijfsprocessen 2 • Een goede
huisvestingsanalyse herbergt een groot deel van het haalbaarheidsonderzoek. Het
betreft de doelstellingsanalyse, de functionele analyse, het ruimtebehoefte
onderzoek en het locatieonderzoek.
Het model van integrale strategievorming geeft de afstemming van de
huisvestingsstrategie met de organisatiestrategie weer. Beide strategieën kunnen
aan de hand van een vijftal aspecten met elkaar in verband worden gebracht [3].
Volgens Drs. Ing. D.J. Kras ontstaat een bouwinitiatiefwanneer één of meerdere
van deze aspecten worden verstoord.
Markt

Locatie
Organisatie

Gebouw

Product

Organisatiestrategie

Huisvestingsstrategie

Figuur 3.2 integrale strategievorming [3]

Het model heeft een tweeledige functie [3]:
1. Enerzijds is dit model van belang voor de analyse van de uitgangssituatie en de
diagnose van de oorzaken van de bestaande problemen daarin.
2. Anderzijds vormt de beschrijving het uitgangspunt voor het ontwerp van het
nieuwe verbeterde huisvestingsprofiel. Dit principe wordt uitgebreid beschreven
in paragraaf 1.2.6 van het verslag "het huisvestingsprobleem".

1

Men denkt dan in termen van oplossingen in plaats van alternatieven.

2

Een kostenraming zal er meestal deel van uitmaken [3J

Pagina 61

IIJ"'\

Bijlage: Programma van Eisen

Projectaanpak Nieuwbouw Hoofdkantoor

3.2.2 Definitiefase
Inleiding
Indien de verandering in ruimte- en voorzieningsbehoefte daadwerkelijk als een
huisvestingsprobleem kan worden beschouwd, dient men het besluit te nemen tot
voortzetting van het (huisvestings)project. Het project gaat dan van de initiatieffase
over in de definitiefase. In deze fase wordt het programma van eisen opgesteld
(PvE). De in de initiatieffase gemaakte huisvestingsanalyse dient als basis voor dit
Programma van Eisen.

Inventarisatie van knelpunten
De definitiefase van een aantal projecten uit de praktijk, werd in het verleden al
door ADMS-cursisten geanalyseerd. Uit een vergelijkingsstudie bleek dat men in
vrijwel elk project tijdens de definitiefase vaak tegen dezelfde soort problemen
aanloopt. De belangrijkste knelpunten zijn hier ondergebracht in een viertal
categorieën:
A) Dynamiek in het projectverloop:
• Gedeelten uit het PvE zijn gedurende het projectverloop niet meer actueel of
toereikend 3 als gevolg van:
a) de lange doorlooptijd bij grote en complexe projecten 4;
b) het voortschrijdend proces van de eisen en wensen inventarisatie,
voornamelijk door het overleg met de "usergroups":
Voorbeelden hiervan zijn:
• Men is genoodzaakt om een tweede ontwerp te maken, omdat het
PvE zodanig veranderd was dat het eerste ontwerp niet meer voldeed;
• Tot zeer laat in het hele ontwerpproces werden nog grote
veranderingen doorgevoerd, doordat de eisen en wensen van de
huurders pas laat duidelijk werden;
• Veel partijen onderschatten de grootte en complexiteit van het project,
waardoor eventuele achterstanden moeilijk in te halen zijn;
B) Besluitvorming I Management:
• Geen duidelijke besluitvaardigheid kan tot misverstanden leiden bij het
vaststellen van het PvE of dit proces vertragen;
• De projectorganisatie onderschat de grootte en complexiteit van het project,
waardoor eventuele achterstanden moeilijk in te halen zijn
• Een invloedrijke architect kan de procesbeheersing ernstig belemmeren;
C) Controle I Toetsing:
• De afstemming tussen de architect en het team, dat zich bezig houdt met
het vaststellen van het PvE, is vaak slecht. Deze sluiten vrijwel nooit direct
op elkaar aan, waardoor:

3

met budgettaire consequenties als gevolg.

4 Bijvoorbeeld door nieuwe of duurdere technologieën, voortschrijdend inzicht, gewijzigde
brandweereisen en aanvullende-gebruikerswensen.
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a) de controle ten aanzien van de architect kan worden bemoeilijkt, met
betrekking tot het nakomen van gemaakte afspraken over het
doorvoeren van voorgestelde wijzigingen 5 ;
b) de beheersing van het ontwerpproces kan worden bemoeilijkt, als de
architecten bij het ontwerpen niet over een geactualiseerd bestand
beschikken.
• Actoren maken eisen en wensen kenbaar aan de architect, terwijl deze
voorstellen niet worden vastgelegd in het PvE;
D) Inspraak / Participatie / Projectomgeving:
• Overleg met "usergroups" kan veel tijd kosten als er geen duidelijke
afspraken worden gemaakt over inspraak en participatie;
• Actoren maken eisen en wensen kenbaar aan de architect, terwijl deze
voorstellen niet worden vastgelegd in het PvE;
• Er is weinig draagvlak voor het project, vanwege tegengestelde belangen in
het krachtenveld. Tot dit krachtenveld kan worden gerekend: de interne
omgeving (bijv. belangrijke interne bestuursorganen) en de externe omgeving
(bijv. belangengroeperingen of overheden);
• Het grote aantal partijen dat bij het project betrokken is, maakt ~e
organisatie van het project complex, met misverstanden aangaande
inspraak en participatie als gevolg;
Uit de geïnventariseerde knelpunten is een tweetal probleemvelden af te leiden die
de kern van de problematiek benadert:
I)
De organisatie van het procesverloop;
lI)
De procesbeheersing.
De organisatie van het procesverloop heeft in dit verband met name betrekking op
de wijze waarop de eisen en wensen van de opdrachtgever worden vastgelegd
tijdens de definitiefase. Deze organisatie kan echter in ruimer verband worden
beschouwd: het vastleggen van het PvE is een proces dat zich niet hoeft te beperken
tot de definitiefase, maar kan parallel verlopen met zowel de initiatief- als de
ontwerpfase.
De procesbeheersing heeft in de eerste plaats betrekking op het interne proces: dat
wil zeggen, het management van het proces in de definitiefase, in onderlinge
afstemming met de initiatief- en ontwerpfase.
Daarnaast is vooral het externe proces van belang: het projectmanagement dient op
een juiste wijze weten om te gaan met het spel van belangen en interpersoonlijke
krachten in de projectomgeving.

De organisatie van het procesverloop
Het is een noodzakelijke voorwaarde om het (gehele) proces van te voren goed te
formuleren (de organisatie van het procesverloop). Dit proces moet zodanig zijn
ontworpen, dat de mogelijkheden en de beperkingen van deze keuze transparant
5

Die de opdrachtgever aan de architect heeft opgelegd .
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zijn, om "spelregels" en ijkpunten vast te kunnen stellen die voor iedere partij
eenduidig zijn . Alleen dan heeft men een goed uitgangspunt voor een adequate
procesbeheersing weten te scheppen. Het procesontwerp (de organisatie van het
procesverloop) is dus bepalend voor de wijze waarop de projectorganisatie het
proces kan beheersen en in hoeverre men invloed heeft op de dynamiek van het
procesverloop.
Uitgaande van de projectfasering die in deze verslaglegging wordt gehanteerd, kan
men een drietal fasen onderscheiden die de reikwijdte vormen van het kader
waarbinnen men het PvE vast legt. Uiteraard reikt de invloed van het PvE op het
project veel verder dan alleen de vastlegging van het document. De reikwijdte omvat
de:
1. Initiatieffase;
2. Definitiefase;
3. Ontwerpfase.
a)

Initiatieffase +-+ Definitiefase
De locatiekeuze vormt een onderdeel van de beleidsnotitie en behoort daarmee
formeel tot de initiatieffase. Meestal is een locatiekeuze al gemaakt, alvorens
met overgaat tot het vastleggen van het PvE . Maar het is ook goed mogelijk dat
de processen "locatiekeuze" en "vastlegging PvE" parallel aan elkaar verlopen.
Een adviesbureau dat het PvE opstelt, kan ook een rol spelen bij de
locatiekeuze.

b) Definitiefase +-+ Ontwerpfase;
Afhankelijk van het basisprincipe waarvan men uitgaat bij het opstellen van het
PvE, kunnen er interacties plaatsvinden tussen het ontwerp en het PvE. De
mate van detaillering in beide fasen kan daarbij van grote invloed zijn op de
voortgang van het project. Men kan kiezen voor de opzet om na elke fase de
architecten pas verder te laten ontwerpen nadat het PvE geactualiseerd is. De
VO-fase kan in dit voorbeeld pas worden gestart als het globale PvE gereed is.
Indien men werkt met een bouwteam als organisatievorm, kan zelfs de expertise
van uitvoeringsdeskundigen in het PvE worden verwerkt. Het bouwteam wordt dan
tijdens de ontwerpfase geformeerd, als het PvE nog niet volledig is vastgelegd.
Basisprincipes
De hoofdlijnen van het procesontwerp -ten aanzien van de definitiefase- kunnen
sterk verschillen, afhankelijk van welk basisprincipe men uitgaat voor het
vastleggen van een PvE. Als zodanig zijn er op hoofdlijnen een drietal varianten in
procesontwerpen mogelijk, aangezien er evenveel basisprincipes zijn te
onderscheiden voor het vastleggen van een PvE:
a) Permanent Programma van Eisen:
Een gedetailleerd PvE dat volledig is ontwikkeld voordat aan het ontwerp wordt
begonnen. De vereiste fasedocumenten aan het eind van elke fase worden
gecontroleerd aan dit PvE.
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b) Trapsgewijs Programma van Eisen:
Een PvE dat stapsgewijs ontwikkeld wordt. Het PvE wordt bij elke stap steeds
gedetailleerder, van globale naar gedetailleerde specificaties. Wat de inhoud van
de verschillende PvE's moet zijn, wordt van tevoren vastgelegd. Na elke fase
wordt een nieuw aangepast PvE opgesteld voor de volgende fase.
c) Doorlopend Programma van Eisen:
Dit PvE ontwikkelt zich steeds verder naarmate het bouwproces vordert. Er
vinden dan ook tijdens de verschillende fasen interacties plaats tussen het
ontwerp en het PvE. Zo kan het zijn dat het PvE waar nodig gedurende het
proces wordt aangepast.
In het kort worden hier de voor- en nadelen van het drietal basisprincipes genoemd.
Ad a: Permanent Programma van eisen:
Voordelen:
• Doordat men de eisen en wensen van de opdrachtgever zo snel mogelijk
detailleert, kan al spoedig worden begonnen met het ontwerp;
• Er is geen overlap tussen voor- en met name navolgende fasen, zodat de kans
op afstemmingsproblemen (bijvoorbeeld met de architect) relatief gering zijn.
Het proces is daardoor relatief eenvoudig te beheersen;
Nadelen:
• Vanwege de dynamiek in het procesverloop is de kans groot dat gedeelten uit
het PvE gedurende het projectverloop niet meer actueel of toereikend zijn. Wil
men inspelen op deze dynamiek, dan is het bijna onvermijdelijk dat men het
PvE na vastlegging nog (een aantal keren) dient aan te passen. De
projectvoortgang kan zodoende aanzienlijk vertragen, ook al omdat het ontwerp
aan het veranderde PvE dient te worden aangepast of zelfs geheel moet worden
herzien.
• Inspraak en participatie kan slechts binnen een zeer kort tijdsbestek
plaatsvinden, terwijl de behoefte aan inspraak/participatie in het proces eerder
toe- dan af neemt vanwege voortschrijdend inzicht in de eisen en wensen van
onder andere de gebruiker. Vanwege deze zeer beperkte inspraakronde bestaat
er een grote kans dat er huisvesting wordt gecreëerd die niet voldoet aan de
eisen en wensen van de gebruiker.
• Een te snelle detaillering van het PvE leidt tot inperking van de creativiteit van
met name de ontwerper.
Ad b: Trapsgewijs Programma van Eisen:
Voordelen:
• De veranderde eisen en wensen kunnen tijdens het proces in een trapsgewijs
PvE verwerkt worden. Sommige eisen en wenen worden pas duidelijk gedurende
het procesverloop. Men erkent zodoende de complexiteit van het project door
een flexibele werkwijze te hanteren voor het opstellen van een PvE;
• Een trapsgewijs PvE kan tijdsbesparing opleveren, aangezien het ontwerpproces
al van start kan gaan met de "globale" informatie die men al weet;
Nadelen:
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•

De procesbeheersing wordt relatief ingewikkeld, vanwege de interactie die
plaatsvindt tussen partijen uit de definitie- en de ontwerpfase. De kans op
afstemmingsproblemen neemt toe;
• De trapsgewijze benadering die impliceert dat het programma van eisen van grof
naar fijn wordt ingevuld, is niet altijd realistisch. De informatiebehoefte vanuit
de ontwerper stelt niet zozeer detaileisen voorop, het gaat er eerder om dat
bepaalde informatie (functionele eisen) op het juiste moment door de vragende
partij wordt aangereikt.
Ad c: Doorlopend Programma van Eisen:
Voordelen:
• De afstemming tussen de definitie- en ontwerpfase vindt plaats op basis van
informatieuitwisseling naar behoefte. De informatiebehoefte wordt geformuleerd
vanuit de ontwerper, die aangeeft welke informatie op welk tijdstip in het proces
benodigd is om de eisen en wensen van de opdrachtgever te kunnen vertalen in
een ontwerp. Er is dus sprake van een vraag- en aanbodzijde naar en van
informatie.
• De mate van detaillering is bij een dergelijke informatieuitwisseling minder van
belang, de functionaliteit staat voorop. Dit impliceert dat de verdere invulling
van het PvE niet gebonden is aan het detailleringsproces en daardoor over een
veel grotere vorm van flexibiliteit beschikt;
• Dit basisprincipe laat in hoge mate veranderingen toe die inherent zijn aan het
dynamische procesverloop, zonder dat het project veel vertraagt. Men heeft niet
alleen flexibiliteit ingebouwd in het PvE, maar tevens in de ontwerpfase;
• Flexibiliteit in het PvE en ontwerp laat een grotere mate van creativiteit toe;
• Doordat de definitie- en ontwerpfase parallel aan elkaar verlopen en de
vastlegging van het PvE over een langere periode is uitgesmeerd, wordt
minimaal informatieverlies geleden. De gebruiker en overige partijen kunnen
hun eisen en wensen over een langere periode kenbaar maken, waardoor het
projectresultaat naar verwachting beter overeen zal komen met de
gevraagde / gewenste situatie zoals de gebruiker die voor ogen heeft;
Nadelen:
• Enige detaillering is toch noodzakelijk om het aanbod zo goed mogelijk te
kunnen afstemmen op de vraag. Men moet dus een balans weten te vinden
tussen detaillering en flexibiliteit;
• De opdrachtgever krijgt minder houvast in de beginfase. Hij krijgt slechts een
deel van het PvE aangeleverd;
• De procesbeheersing wordt relatief ingewikkeld, vanwege de interactie die
plaatsvindt tussen partijen uit de definitie- en de ontwerpfase. De kans op
afstemmingsproblemen neemt toe. De meewerkende partijen moeten
vakoverschrijdend kunnen werken binnen deze vorm van samenwerking.
Oplossingsruim te
Ten aanzien van het vastleggen van het PvE kan een oplossingsruimte worden
voorgesteld, waaruit een organisatie haar processtrategie kan bepalen. Die
oplossingsruimte bestaat uit combinaties van een drietal basisprincipes met een·
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vijftal aspecten 6 , waarop een organisatie haar invloed wenst uit te oefenen. Het
resultaat is een drietal varianten van procesbeheersing die men kan hanteren: de
zogenaamde sturingsmogelijkheden voor de opdrachtgever. Er is dus niet één
methode van procesbeheersing aan te geven.
Tabel 3.1 Sturingsmogelijkheden basisprincipes

Vastlegging PvE
Besluitvorming
Controle / Toetsing
Inspraak
Participatie

Permanent PvE

Trapsgewijs PvE

Doorlopend PvE

Gedetailleerd

Gedetailleerd / Flexibel

Flexibel

Passievere houding

Controlerend

Actieve houding

Externe controle

Interne en Externe controle

Interne controle

Beperkt

Gemiddeld

Uitgebreid

Beperkt

Gemiddeld

Uitgebreid

Een organisatie wordt vervolgens geadviseerd om haar processtrategie te baseren
op de wijze van procesbeheersing die men prefereert (star versus flexibel of een
tussenvorm). Dit is over het algemeen inherent aan de bedrijfscultuur en de eisen
die men stelt aan het project.
Volgens tabel 3 . 1 "sturingsmogelijkheden basisprincipes" kan men kiezen uit een
drietal processtrategieën. Deze strategieën van procesbeheersing kan men
beschouwen in analogie met de Mintzberg-configuraties:
a) Permanent PvE - configuratie: machine-organisatie: sterke bestuurlijke
centralisatie, starre structuur, hoge mate van detaillering, sterke
taakspecialisatie (sterke scheiding definitie- / ontwerpfase), eenvoudig
routinewerk (beperkte interactie);
b) Trapsgewijs PvE - configuratie: gediversificeerde organisatie: grote operationele
en strategische bestuurbaarheid, heterogene structuur (tussenvorm starflexibel), mogelijke conflicten tussen projectorganisatie en stuurgroep (vanwege
problemen ten aanzien van procesbeheersing), definitie- en ontwerpfase
grotendeels parallel;
c) Doorlopend PvE - configuratie: innovatieve organisatie: samenwerking op basis
van onderlinge afstemming, flexibele organische structuur (weinig
routinematig), adhocratie (informatie-uitwisseling naar behoefte), ruimte voor
creativiteit, sterke overlapping van procesfasering.
Paradoxale beweringen
Uit de uiteenzetting van voor- en nadelen inzake het drietal basisprincipes zijn een
tweetal paradoxale beweringen af te leiden die voortvloeien uit de "beperkte
rationaliteit" van de mens ten aanzien van de dynamiek van het procesverloop7:
1) flexibiliteit versus detaillering;
2) informatiebehoefte versus informatie schaarste;

Deze aspecten komen in grote lijnen overeen met de categorieën waar de geïnventariseerde knelpunten
zijn ondergebracht en tevens de criteria vormen waarop Rabo Vastgoed haar invloed op wenst uit te
oefenen. Zie verder deel advisering.

6

De eerste paradoxale bewering "flexibiliteit versus detaillering" kwam ook al uit figuur x .x.
"sturingsmogelijkheden basisprincipes· tot uitdrukking.

7
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Ad 1: flexibiliteit versus detaillering:
Enerzijds wil men zo snel mogelijk zoveel mogelijk eisen en wensen vastleggen,
zodat men vlug kan overgaan tot de volgende fase . Enige detaillering is noodzakelijk
om het aanbod zo goed mogelijk te kunnen afstemmen op de vraag.
Anderzijds moet de partij die informatie levert de ruimte hebben om in te kunnen
spelen op veranderingen die worden gevraagd van de vragende partij. Bovendien is
flexibiliteit een vereiste om creativiteit in het proces te brengen.
Ad 2: informatiebehoefte versus informatieschaarste
Vanuit de vraagzijde heeft men op een bepaald tijdstip behoefte aan informatie die
men op dat moment vanuit de aanbodzijde vanwege gebrek aan informatie nog niet
kan leveren.
Men kan als gevolg van de "beperkte rationaliteit" niet alle eisen en wensen al in de
definitiefase meenemen. De informatie waarover men dient te beschikken is
ontoereikend in deze fase, doordat men geen "perfect foresight" heeft in de toekomst
en niet over een onbeperkte hoeveelheid tijd beschikt.
Volgens Ir. M.A. van der Ven MBA vraagt de informatie-paradox om een andere
aanpak dan de traditionele werkwijze om een P.v.E. op te stellen.
De klassieke benaderingswijze in het opstellen van een programma van eisen gaat
uit van een scheiding tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer aan de ene kant
en de ontwerpende en uitvoerende partijen aan de andere kant. Op deze manier
ontstaat er en barrière tussen aanbod en vraagzijde, hetgeen ook niet uitnodigt tot
innovatie. Deze klassieke benadering leidt tot het opstellen van een star programma
van eisen in de definitiefase, dat geen of weinig verandering nadien toelaat.
In deze situatie komt het aanbod -in de vorm van een ontwerp- niet altijd overeen
met de gevraagde, gewenste situatie zoals de gebruiker die voor ogen heeft. Alle
informatie is vervat in slechts één document (het programma van eisen). Dit leidt
tot informatieverlies aangezien er ook na de totstandkoming van het document
behoefte aan informatie-uitwisseling bestaat.
Ir. M.A. van der Ven MBA doet een aantal voorstellen, zodat deze barrière
overwonnen kan worden. Zijn voorstel gaat uit van het derde basisprincipe: het
doorlopend PvE.
Een uitgangspunt is dat het van belang is om de hoofdlijnen (concept) in een
programma van eisen heel goed vast te leggen. Deze hoofdlijnen worden dan uiteen
gerafeld in stukjes en verder gedetailleerd gedurende het gehele proces. Daarmee
kan het programma van eisen gezien worden als een groeidocument.
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Men dient echter op te passen voor een te gedetailleerdB programma van eisen.
Toch is enige detaillering noodzakelijk om het aanbod zo goed mogelijk te kunnen
afstemmen op de vraag. Deze afstemming dient gedurende het gehele
totstandkomingsproces op iteratieve wijze plaats te vinden.
Tijdens dat afstemmingsproces loopt het programma van eisen (vraagzijde) telkens
voor op het ontwerp (aanbodszijde). Dit betekent dat er enerzijds flexibiliteit moet
worden ingebracht in de aanbodszijde en anderzijds detaillering moet worden
toegelaten in het concept (vraagzijde).
Dit basisprincipe stelt bijzondere eisen aan de organisatievorm die men kiest om de
informatiebehoefte zo optimaal mogelijk te kunnen managen. De ontwerper dient
men al mee te laten draaien in de definitiefase, waarbij men bij voorkeur al gebruik
maakt van de kennis en ervaring van de uitvoerende partijen. Dit betekent dat de
ontwerpende en uitvoerende partijen al vroeg zouden moeten worden geselecteerd
en hun rollen al in de definitiefase toegekend dienen te worden.
Bij de selectie van de deelnemende partijen dient men uitermate zorgvuldig te werk
te gaan. De meewerkende partijen moeten namelijk vakoverschrijdend kunnen
werken binnen een dergelijk samenwerkingsverband.
Een nadeel van deze werkwijze is dat de opdrachtgever minder houvast krijgt in de
beginfase. Hij krijgt slechts een deel van het programma van eisen aangeleverd. Dit
gedeeltelijk aanleveren van eisen hoeft geen probleem te zijn als de projectmanager
de verwachtingen van de opdrachtgever en de gebruiker managed.

Procesbeheersing
Met een weloverwogen en zorgvuldig geformuleerd procesontwerp, waarin de
hoofdlijnen van de organisatie van het procesverloop zijn vastgelegd, zijn de meeste
geïnventariseerde problemen nog niet verholpen.
Een tweede probleemveld dat uit de inventarisatie van de knelpunten kan worden
afgeleid betreft namelijk de "procesbeheersing". In dit verslag wordt het begrip
procesbeheersing opgesplitst in een tweetal aandachtsgebieden: het interne en het
externe proces.
• Interne proces:
"het management van het proces in de definitiefase, in onderlinge afstemming met
de initiatief- en ontwerpfase".
Het interne proces heeft betrekking op de categorieën "besluitvorming /
management" en "controle /toetsing". De projectorganisatie onderschat veelal de
complexiteit van een dergelijk omvangrijk project, hetgeen vaak tot uitdrukking

8 Detaillering blijft nog altijd slechts een benadering van wat er wordt gevraagd. Een vraag is immers
nooit precies te vertalen in een aanbod, hoe zorgvuldig je ook detailleert. De interpretatie wijkt toch altijd
iets af van wat de vrager bedoelt.
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komt in een zwakke aansturing van het project. Een invloedrijke partij kan in deze
situatie de procesbeheersing in belangrijke mate ondermijnen 9 .
In samenhang met een weinig doorzichtig besluitvormingsproces, kan het
projectmanagement de grip op het procesverloop verliezen en zal de controle en
toetsing op de werkzaamheden /participanten worden bemoeilijkt. Dit heeft een
slechte afstemming van de activiteiten als gevolg. De verzwakte procesbeheersing
beperkt zich dan waarschijnlijk niet alleen tot de definitie- en ontwerpfase, maar zal
zich ook openbaren gedurende het gehele project.
Men dient zich af te vragen hoe de besluitvorming plaats zal vinden: "Wat zijn de
sturingsmogelijkheden van de opdrachtgever?" Een daadkrachtige besluitvorming
kan men formaliseren door de organisatievorm die men kiest. Voor de verdere
structurering van de projectorganisatie zou men zich dan te rade moeten gaan hoe
het verloop van het bouwproces er idealiter uit zou kunnen zien ..
Men dient zich goed te realiseren welke rol men als opdrachtgever wil vervullen: een
actieve rol, eventueel ondersteund door een projectmanagementbureau, of juist
liever een passieve rol? Wil men een grote invloed kunnen uitoefenen op de selectie
van externe partijen en/of deze zelf contracteren? Wil men de faseresultaten (SO,
VO, DO, alsmede het bestek) zelf goedkeuren? En wil de opdrachtgever tenslotte de
wijzigingen in het PvE zelf begeleiden en goedkeuren? Dat laatste blijkt echter niet
altijd klakkeloos te lopen, waardoor er meerkosten kunnen ontstaan die de
opdrachtgever er soms toe kunnen dwingen om flinke bezuinigingsmaatregelen in
de besteksfase te nemen.
Ten aanzien van het besluitvormingsproces heeft A.F. den Otter architect AvB een
vijftien ontwerpprincipes vermeld, die als leidraad kunnen dienen voor het maken
van procesafspraken. Deze ontwerpprincipes kan men onderbrengen in een viertal
categorieën:
al Openheid: Besluitvorming is een open besluitvorming;
• Alle relevante partijen worden bij het besluitvormingsproces betrokken;
• Inhoud wordt proces;
• Het proces en het procesmanagement kenmerken zich door transparantie en
openheid.
bl Veiligheid: De positie van partijen in het besluitvormingsproces wordt
beschermd;
• Commitments kunnen door partijen worden uitgesteld; de toekomst biedt
voor iedere partij ruimte;
• De centrale belangen van partijen worden beschermd;
• Het proces kent exit-regels;
• Het proces kent een zachte koppeling tussen de besluiten tijdens het proces
en tussen het resultaat van het proces en hierop volgende activiteiten;
cl Voortgang: Voldoende voortgang van en vaart in het besluitvormingsproces;

9 Deze problematiek komt ter sprake in het "externe proces· .
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•

Het proces genereert winstmogelijkheden en prikkels voor coöperatief
gedrag;
• Het proces kent een zware bemensing (bezetting);
• Het procesmanagement maakt actief gebruik van de omgeving van het
proces;
• Het procesmanagement investeert in extern gezag en uitstraling van het
proces;
• Conflicten worden zo diep mogelijk in het proces weggelegd;
d) Inhoud: Het besluitvormingsproces kent voldoende inhoud.
• Inhoudelijke inzichten worden faciliterend gebruikt; de rollen van experts en
belanghebbenden worden gescheiden en vervlochten;
• Het proces kent een verloop van inhoudelijke variëteit naar selectie.
Het verdient aanbeveling om al in de initiatieffase een stuurgroep samen te stellen
die verantwoordelijk is voor de verdere opzet van de projectorganisatie, het
vastleggen van het projectbeleid en de finale besluitvorming. Een lid van de Raad
van Bestuur van de betreffende organisatie kan leiding geven aan dit team.
Eventueel kan men externe adviseurs de opdracht geven om de stuurgroep te
ondersteunen. Deze consultants kan men ook bij de opstelling van het globale PvE
betrekken lO . De ABN AMRO-bank heeft voor deze opzet gekozen bij de bouw van het
nieuwe hoofdkantoor.
Het adviesbureau stelt dan het PvE op, in overleg met de (gedelegeerde)
opdrachtgever die deel uitmaakt van de stuurgroep. Vervolgens toetst het bureau
aan de hand van fasedocumenten of aan deze eisen is voldaan. Het inventariseren
van eisen en wensen met betrekking tot de nieuwbouw kan tot de taken van de
projectorganisatie worden gerekend l l . Het is van belang om de "usergroups" daarbij
te betrekken.

10 Naast deze taak kan het adviesbureau adviseren over de verdere organisatiestructuur van de
projectorganisatie.
11 Ten aanzien van het project "Nieuwbouw hoofdkantoor ABN AMRO" werd een tweedeling gemaakt in
de structuur van de projectorganisatie: Voorwaardenscheppend Management naast Uitvoerend
Management. Het Voorwaardenscheppend Management hield zich vooral bezig met het inventariseren
van eisen en wensen met betrekking tot de nieuwbouw [1).
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Figuur 3.2 Ontwerpprlncipes voor procesafspraken

• Externe proces:
"het projectmanagement d ient op een juiste wijze weten om te gaan met het spel
van belangen en interpersoonlijke krachten in de projectomgeving.
Al eerder is de invloed genoemd die partijen mogelijkerwijze op het project kunnen
hebben. Ook een aantal van de genoemde ontwerpprincipes, voor het maken van
procesafspraken, hebben een dergelijke strekking. Dat duidt op een sterke
vervlechting van het interne met het externe proces en wel onder de noemer
"procesbeheersing" .
De geïnventariseerde problemen behoren tot de categorie "Inspraak j Participatie
jProjectomgeving". Het gaat hierbij om het betrekken van "usergroups", de
belemmerende werking van invloedrijke partijen, weinig draagvlak voor het project
en tegengestelde belangen vanuit de projectomgeving.
Het is dan ook van groot belang om vanaf het begin van het project zicht te krijgen
(en te houden) op de krachten en belangen die met het gegeven project gemoeid
zijn, en de veranderingen die zich daarin voordoen. Inzicht in het krachtenveld is
medebepalend voor de strategie die voor het project wordt uitgezet: "wie zijn er
allemaal vanuit welke positie en welk belang bij het project betrokken?".
Belanghebbenden of "stakeholders", zijn actoren die potentiële of werkelijke invloed
kunnen uitoefenen op de besluitvorming tijdens de voorbereiding of de realisatie
van het project.
Een specifieke risico analyse voor de "wij-kant" van het project is de zogenaamde
omgevingsanalyse. In een omgevingsanalyse onderzoekt het team de belangen,
energie, posities, relaties en de politieke context van het project. Juist bij een
project vertonen allerlei betrokkenen vaak "politiek gedrag", dat wil zeggen dat ze op
een informele manier hun invloed of macht inzetten voor hun eigenbelang of het
belang van een bepaalde groep die iets met het betreffende project te maken heeft.
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Een dergelijke omgevingsanalyse is vooral belangrijk wanneer formele posities en de
uitoefening van macht in het geding zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij projecten
waar veel verschillende afdelingen of organisaties met elkaar samenwerken.
Het is nuttig om al in een vroeg stadium zicht te krijgen op de ingewikkelde relaties
die samen het krachtenveld vormen rondom het project. Een goede gelegenheid
voor het maken van een omgevingsanalyse is dan ook bij de projectstart-up. De
omgevingsanalyse dient echter herhaald te worden op momenten dat relaties en
belangen extra aandacht vragen.
De meest wenselijke situatie is dat het projectteam zelf de omgevingsanalyse
uitvoert. Een voorwaarde voor een dergelijke analyse is wel dat de projectleider en
het team een projectdefinitie hebben geformuleerd, een work-breakdown-structure
(WBS), en een eerste globale activiteitenplanning, eventueel een fasering. Pas dan is
immers duidelijk welke partijen en belangen rond het project een rol spelen.
Het resultaat van een omgevingsanalyse is informatie die projectleiders meer greep
geeft op hun project, aangezien deze informatie hen in staat stelt actief te
interveniëren in de omgeving. De uitkomsten van de omgevingsanalyse leiden er
dan ook vaak toe dat het team extra activiteiten opneemt in het activiteitenplan.
Voor het uitvoeren van omgevingsanalyses zijn meerdere instrumenten
beschikbaar, waarvan er hier drie worden genoemd:
1. Krachtenveldanalyse: Object van onderzoek is het relatiepatroon tussen de
belangrijkste spelers in het krachtenveld en hun houding tegenover het project.
Het is een "politieke" analyse, in die zin dat de aandacht vooral uitgaat naar
thema's als belangen, macht, mede- en tegenstanders en persoonlijke relaties.
Het team destilleert dus risico's, maar ook kansen;
2. Beïnvloedingsanalyse: Deze analyse is vooral bruikbaar als de
omgevingsanalyse gericht moet zijn op het selectief beïnvloeden van
betrokkenen met een negatieve houding ten opzichte van het project. De
cruciale vraag is in hoeverre tegenwerkende partijen te beïnvloeden zijn, en
hoe? Deze analyse geeft veel aanknopingspunten voor de te volgen
projectstrategie;
3. SWOT-analyse: De SWOT-analyse wordt gebruikt als er (ook) inhoudelijke
vragen zijn over de strategie van het project en de aansluiting met de
moederorganisatie. De SWOT-analyse combineert het oordeel over het intern
functioneren van het project (de sterke en zwakke punten) met een beschrijving
van wat er op het project afkomt (de kansen en bedreigingen) vanuit de
omgeving.
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Figuur 3.3 Analyse Projectomgeving

Een "usergroup" kan men zien als een werkgroep waarin potentiële gebruikers zijn
vertegenwoordigd die de belangen van deze groep behartigen. Alle belanghebbenden
zijn uit op adhesie of draagvlak voor hun standpunt. Draagvlak is de ondersteuning
die door verschillende partijen aan een bepaald belang wordt gegeven. In de
praktijk worden een groot aantal methoden toegepast om belanghebbenden bij het
proces te betrekken 12.
Het aantal actoren neemt toe bij "ketenverlenging" . Dit is aan de orde als het
project (bijvoorbeeld Nieuwbouw Internationaal Hoofdkantoor Rabobank) niet alleen
op zichzelf wordt beschouwd, maar in een (veel) groter verband wordt gezien
(bijvoorbeeld potentiële fusiepartners erbij betrekken). Dit fenomeen vraagt om een
afweging tussen een realistisch maar moeilijk te beheersen lange keten, versus een
overzichtelijkere, maar beperkte keten, waarbij wel een aantal actoren zich buiten
spel voelt gezet. De keuze is afhankelijk van het project: het aantal
belanghebbenden en de mate waarin belanghebbenden bij toekomstige stadia reeds
een substantiële invloed kunnen en wensen uit te oefenen. Vermeden moet worden
dat de organisatie topzwaar wordt, doordat men alle belanghebbenden bij het
project betrekt en diverse samenwerkingen wil vormen.

12 Een aantal werkwijzen zijn (waarvan een groot aantal varianten bestaat): rondetafelgesprekken,
workshop /werkconferentie, consultatie, metaplan, spelsimulatie of gaming, strategie
choice/implementation challenge, Delphi-methode, Methode van InfraLab (Min.V&W).
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Bij het overleg met de "usergroups" moet men erop toezien dat men streng optreedt
tegen eisen en wensen die tot het einde van de ontwerpfase nog tot veranderingen
leiden. Op een bepaald punt in het proces moet men de functionele specificaties
bevriezen. Pas ingrijpen op het moment dat men inziet dat de planning in gevaar
komt is al te laat.
Bovendien dient men ervoor te zorgen dat het team die het PvE vast stelt met de
juiste mensen praat en op het juiste niveau: het gaat om die mensen die de
benodigde input kunnen leveren. Het verdient aanbeveling om het team (meestal
een adviesbureau) ook te betrekken bij de samenstelling van de "usergroups",
omdat zij een beter inzicht hebben wat er aan input geleverd moet worden.

3.3

Het Programma van Eisen als object

3.3.1 Het huisvestingsprobleem
Vooraleer met het opstellen van het PVE kan worden begonnen, dient de
huisvesting van de organisatie geanalyseerd te worden.
Met deze huisvestingsanalyse wordt de vorm van kantoorhuisvesting (het
kantoorconcept) bepaald. Dit kantoorconcept beschrijft de aard en de invulling van
de werkplek en hoe deze werkplekken in het toekomstig kantoorgebouw ten
opzichte van elkaar geordend zijn. Bij het opstellen van het kantoorconcept wordt
dan ook rekening gehouden met de cultuur, het proces, de status en de identiteit
van het bedrijf. Aan de hand van dit deel van de huisvestingsanalyse (het
kantoorconcept) kunnen de wensen en eisen in het PVE ingevuld worden.
Naast het bepalen van het kantoorconcept kan men met de huisvestingsanalyse
komen tot het totale oppervlak in een gebouw. Aan de hand van het kantoorconcept
kan tot een optimale groottebepaling van de werkplekken gekomen worden. Het
benodigd aantal vierkante meters is een noodzakelijk gegeven om het PVE goed te
kunnen invullen.

Het kantoorconcept
Om te komen tot een conceptoplossing voor de huisvesting van de organisatie van
de opdrachtgever is er door Ir. M. van Liebergen MTD een structuuradviesmodel
opgesteld dat bestaat uit een aantal stappen met bijhorende activiteiten en
checklisten. De stappen zijn ondergebracht in drie fasen.
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Figuur 3.4: Schematische weergave van het structuuradviesmodel
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Fase 1. Formuleren probleemstelling en doelstellingen:
De stappen in deze fase betreffen een eerste analyse van de organisatie en de
huisvesting van de opdrachtgever, ten einde te komen tot doelstellingen (eerste
globale uitgangspunten) met betrekking tot de huisvesting van de opdrachtgever en
een aanpak voor nader huisvestingsonderzoek. De fase wordt afgesloten met een
officieel document waarin de resultaten van de afzonderlijke stappen in deze fase
zijn vastgelegd. Dit document dient te worden goedgekeurd door de opdrachtgever,
zodat het zowel voor de adviseur als de opdrachtgever kan dienen als
referentiedocument in het verdere verloop van het proces.
Fase 2. Analyse:
De stappen in deze fase zijn erop gericht, uitgaande van de resultaten in de vorige
fase, de organisatie nader te analyseren ten einde te komen tot die gegevens die
benodigd zijn voor het ontwerpen van een conceptoplossing voor de huisvesting van
de opdrachtgever. De fase wordt afgesloten met een officieel document waarin de
resultaten van het onderzoek, verwerkt in profielen van de verschillende groepen in
de organisatie, zijn vastgelegd . Ook dit document dient te worden ondertekend door
de opdrachtgever, zodat op basis van door de opdrachtgever goedgekeurde gegevens
in de volgende fase een conceptoplossing voor de huisvesting ontworpen kan
worden.
Fase 3. Bepalen conceptoplossing:
Deze fase bevat die stappen die benodigd zijn voor het ontwerpen van een
conceptoplossing. De fase wordt beëindigd met een door de opdrachtgever
goedgekeurd adviesrapport, waarin de resultaten van het doorlopen traject zijn
beschreven en waarin op basis van deze resultaten geadviseerd wordt omtrent een
conceptoplossing voor de huisvesting van de opdrachtgever.
De output van het traject, te weten het adviesrapport, dient als input voor het
proces van het opstellen van het PVE. De uit het onderzoek verkregen gegevens en
de conceptoplossing voor de huisvesting van de opdrachtgever dienen als
uitgangspunten bij het vaststellen van de (definitieve) wensen en eisen in het PVE.
Het model is met name toepasbaar wanneer door de opdrachtgever veel waarde
wordt gehecht aan een werkomgeving die zo goed mogelijk aansluit bij de
organisatie en haar werkprocessen.

Vloeroppervlak gebouw
Een eerste schatting van het totale oppervlak in een gebouw kan worden
weergegeven als in figuur 3.5.
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Figuur 3.5: Terminologie vloeroppervlak gebouw

De begrippen bruto, netto en nuttig vloeroppervlak zijn gedefinieerd en NEN 2580
'Oppervlakten en inhouden van gebouwen'.
Indicatief zijn de vloeroppervlakken voor een kantoorgebouw:
• Netto vloeroppervlak is circa 90% van het bruto vloeroppervlak;
• Nuttig vloeroppervlak is circa 70% van het bruto vloeroppervlak;
• Afdelingsruimte bedraagt circa 55% van het bruto vloeroppervlak.
Het bruto vloeroppervlak volgt uit de buitenomtrek van de het gebouw begrenzende
bouwdelen, de buitenzijde van de gevels.
Voor een exacte bepaling van de minimale benodigde ruimte dient uitgegaan te
worden van het kantoorconcept.
Het kantoorconcept reikte namelijk de aard en invulling van de werkplek, de
bedieningsruimte en de circulatieruimte op de werkplek aan.

3.3.2Het Programma van eIsen
Nu de eisen, wensen en verwachtingen van de opdrachtgever met betrekking tot
huisvesting bekend zijn, kan het PVE worden opgesteld. Het PVE is dan ook hét
document waar deze gegevens op en overzichtelijke en gestructureerde manier zijn
weergegeven. Door de overzichtelijke en gestructureerde weergave zou het PVE een
goede overdracht van informatie tussen opdrachtgever en andere partijen moeten
bewerkstellingen, het ontwerp moeten kunnen toetsen, de consequenties van tijd en
geld moeten kunnen overzien, het ontwerpproces moeten aansturen en een basis
moeten zijn voor een goede kwaliteitsbeheersing.
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Voor het opstellen van het PVE wordt er echter geen uniforme, structureel
toepasbare methode gehanteerd. Zo wordt er per project dan ook een verschillend
PVE opgesteld. Het gevolg hiervan is een niet optimale proceskwaliteit bij het
opstellen van een PVE enerzijds en in vele gevallen een niet optimale
productkwaliteit van het gerealiseerde PVE anderzijds.
Om aan deze niet optimale product- en proceskwaliteit een oplossing te bieden
ontwikkelde Ir. M. Stolk MTD een Kwaliteit Management Systeem met bijhorende
uniforme werkmethode, waarmee op gestructureerde en efficiënte wijze kwalitatief
optimale PVE voor kantoorgebouwen kunnen worden opgesteld en ontwikkeld.
Voor het opstellen van dit systeem ging Ir. M. Stolk MTD uit van de drie
belangrijkste modellen uit de literatuur met betrekking tot het opstellen van
Programma's van Eisen. Deze modellen zijn: het SBR-rapport 'Programma van
Eisen, Instrument voor kwaliteitsbeheersing', de 'RgdREN-Quick Scan' van de
Rijksgebouwendienst en de Stichting REN en de NEN 2658 'Programma's van eisen
voor gebouwen en bijhorende projectprocedure'. Aan het gebruik van elk model zijn
positieve en negatieve aspecten verbonden.
Naast gebruik te maken van de modellen voor het opstellen van het Kwaliteit
Management Systeem, analyseerde Ir. M. Stolk MTD ook voorbeeld-PVE's en hield
interviews met bouwprojectmanagers.
Voorts werd er een lijst van eisen en wensen, waaraan het te ontwikkelen systeem
voor het PVE zal moeten voldoen, opgesteld. De voornaamste eisen en wensen zijn
de volgende:
• Het PVE-systeem is volgens een boomstructuur opgebouwd, eenvoudig en
overzichtelijk;
• Er wordt gebruik gemaakt van eenduidige aspecten in de boomstructuur;
• Het PVE-systeem is een gemakkelijk uitbreidbaar en aanpasbaar systeem dat
kan inspelen op de vele ontwikkelingen op de bouwmarkt door gebruik te
maken van flexibele ontwerpparameters;
• Het PVE-systeem leidt tot een uniforme en efficiënte werkwijze bij het opstellen
van PVE's.
Deze opgestelde lijst van eisen en wensen, samen met de positieve aspecten
behorende bij elk behandelt model, de resultaten bekomen uit de analyse van de
voorbeeld-PVE's en de resultaten uit de interviews, hebben geleid tot het ontwerp
van het Kwaliteit Management systeem.
Geen enkele eis die men stelt aan de functionele inrichting van het toekomstig
kantoorgebouw zal met dit PvE-systeem vergeten worden. De uiterlijke eisen
kunnen met behulp van het Kwaliteit Management Systeem eenduidig beschreven
worden.
Het nieuwe systeem kan dus beschouwd worden als een synthese en verbetering
van de product- en proceskwaliteit van de reeds bestaande PVE's.
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Productontwerp: Kwaliteit Management Systeem
Het Kwaliteit Management Systeem, dat ontworpen is voor het opstellen en
ontwikkelen van PVE's voor de huisvesting van organisaties, is opgebouwd uit een
raamwerk van acht hoofdaspecten.
!'" . _._._ ._. _. _ ._. _._. _._. _. _. _. _. _. _. - 0_.___._._. _._" _. _. __ ___._. ___ ._.___. ___ . _',
!

Programma van eisen

I

i

i

.

I

I
I
I
I

hui ten Programma van Eisen

i
I

'--_.------------_._-----_._--.-._.-.-.-.------------_.-.------------_._._-_._ ---

I

Figuur 3.6: Kwaliteit Management Systeem, de opbouw

Deze aspecten zijn:
•
•
•

•

•

•

Samenvatting;
Inhoudsopgave;
Inleiding;
Hierin wordt aandacht besteed aan de projectopdracht en de doelstelling van
het PVE, de organisatie van de opdrachtgever en de toetsingsmethode ten
behoeve van de kwaliteitsbewaking die tijdens het bouwproces zal worden
gehanteerd.
Organisatie;
Dit hoofdaspect bevat een organisatiestructuur en een beschrijving van de
bedrijfsprocessen en activiteiten van de te huisvesten organisatie. Tevens wordt
in dit hoofdstuk omschrijvingen gegeven van de verschillende afdelingen en
functies die moeten worden gehuisvest en de relaties die hiertussen bestaan.
Deze informatie is afkomstig uit de huisvestingsanalyse.
Kwaliteit;
Het hoofdaspect kwaliteit moet beschouwd worden als de kern van het PVEdocument, aangezien dit alle prestatie-eisen bevat waaraan de te realiseren
huisvesting zal moeten voldoen.
Tijd;
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•

•

Dit hoofdaspect bevat eisen met betrekking tot de tijdsduur die beschikbaar is
voor de te realiseren huisvesting en de planning van het bouwproces.
Kosten;
Het hoofdaspect kosten bevat alle financiële eisen met betrekking tot de te
realiseren huisvesting.
Kennis.
Het hoofdaspect kennis, dat buiten het raamwerk valt, moet gezien worden als
een soort van databank, die door de bouwmanager tijdens het opstellen van het
PVE geraadpleegd kan worden. Hierin staat dus alle informatie die het opstellen
van het PVE kan versnellen, bijvoorbeeld verwijzingen naar wet- en regelgeving
voor kantoorgebouwen.

Deze hoofdaspecten zijn onderverdeeld in aspecten en subaspecten, waarna het
gehele systeem zo volledig en goed mogelijk is ingevuld.
Voor de invulling van het raamwerk is er een plan van aanpak opgemaakt dat terug
te vinden is in de bijlagen van 'Huisvestingswensen in beeld' van Ir. M. Stolk MTD.
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Bijlage: Mens- en milieuvriendelijk bouwen

4. 1

Inleiding
In deze bijlage za} wat achtergrond informatie worden gegeven over de beslissingen
die zijn genomen ten aanzien van het aspect mens- en milieuvriendelijk bouwen.
Verder is er aanvullende informatie te vinden over verschillende onderwerpen zoals
bijvoorbeeld de wet- en regelgeving.

4.2

Invloedsfactoren
In figuur 4.1 staan de factoren aangegeven die van invloed zijn op een mens- en
milieuvriendelijk gebouw.
MENS- EN MILIEUVRIENDELIJK BOUWEN

LEEFOMGEVING

MILIEU

EXlERN
groenvoorzieningen
bereikbaarheid o.v.
parkeren
fietsenstalling
relatie gebouw parkeren
agressiviteit
architectuur

(zie supplement)

BESPARING

vernieuwbaar
afbreekbaar
recyding
energiearme winning
locale materialen

isolatie
reduceren
warmteverl ies
zon-orientatie
armaturen
(daglicht koppeling,
spaarlamp)
rendement
installatie
ventilatie

Figuur 4.1: invloedsfactoren mens- en milieuvriendelijk gebouw

Tabel 4.1 is een opsomming van factoren die vooral van invloed zijn op de interne
leefomgeving met daarbij aangegeven wanneer ze in het bouwproces van belang zijn
en of ze wettelijk vereist zijn.
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Tabel 4.1: invloedsfactoren interne leefomgeving

AANDACHTSPUNT

PROJECTFASE
SO
VO
DO

PRESTATIE
EIS

PRNACY
AUDITIEVE PRNACY
Aantal mensen per werkplek

X

Nagalmtijd

X

Geluidsisolatie tussen werktrekken

K

R

K

R

VISUELE PRNACY
Werkplek inrichting

X

Inkijk

K
K

X

SOCIALE PRIVACY
Inrichting werkplek / Vloer

X

K

THERMISCH COMFORT
Gemiddelde thermisch comfort

K

V

Temperature overschrijdingen

K

V

Luch tsnelheden

X

K

V

Relatieve vochtigheid

X

K

V

Tem peratu urfluctuaties

X

K

R

Temperatuurgradient

X

K

R

Stralingsasymetrie

X

K

R

Type verwarming/ koeling

K

Interne warmtelast

K

Externe warmtelast

K
I
I

Werkzame massa

K

I

LU CHTKW ALITElT
Kwaliteit buitenlucht

X

Ventilatie hoeveelheden

K

Veron treinigings bronnen

K

Afwerking, detaillering en inrichting
m.b.t. stof.
Constructie en detaillering m.b.t. vocht
Afhankelijk van type ventilatiesysteem:
Recirculatie, luchtfilters, bevochtiging
INRICHTING FUNCTIONEEL

V

X

K
X
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AANDACHTSPUNT

PROJECTFASE
SO
VO
DO

Typologie inrichting (cel, tuin)

K

Ergonomisch aspecten

X

K

Psychologische aspecten

X

K

Oppervlakte per persoon

K

Planorganisa tie

X

Flexibiliteit ruimtegebruik

K

PRESTATIE
EIS
V

V
K

INRICHTING ESTHETISCH
Ruimetelijkheid

X

Kleur

K

Materiaalge bruik

K

K

INDIVIDUELE CONTROLE
Temperatuur, ventilatie, verlichting,
zon, lichtwering

X

Te openen ramen

X

K
K

LOKATIE
Zontoetreding

X

Wind (toegang, te openen ramen)

X

Natuurlijke elementen (in uitzicht)

X

K

GELULD
Geluidbelasting, geluidwering gevel

X

K

V

Geluidniveau installatie, achtergrondgeluidniveau.

K

V

Geluidisolatie tussen vertrekken

K

R

K

R

Nagalmtijd

X

DAGLICHT EN UITZICHT
Daglicht(factor)

X

Luminantieverhoudingen

K

V
K

Lichtwering

X

Kleur glas

K

Afstand belemmeringen

K

R

K

VISUEEL COMFORT
Verlichtingsniveau kunstlicht

K
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AANDACHTSPUNT

PROJECTFASE
SO
VO
DO

Storende j hinderlijke verbindingen

K

Kleurweergave kunstlicht

K

LEGENDA :

4.3

K

Lichtspectrum kunstlicht

Lichtwering

PRESTATIE
EIS

X

K

R : prestatie-eis Richtlijn ( NNI)
V : prestatie-eis Verplichting ( Arbo, ... )
X : aandacht aan besteden (interacties)
K : besluit, keuze, uitwerking

Werkplekconcepten
Er bestaat een wisselwerking tussen werkproces en kantoorwerkplekjinrichting.
Deze wisselwerking is voor elke organisatie anders. Veranderende bedrijfsprocessen
(naast een groot aantal andere motieven) zijn aanleiding om de mogelijkheden voor
kantoorinnovatie onder de loupe te nemen. Het werk bepaalt in grote mate de aard
van en de behoefte aan huisvesting. In die behoefte is een aantal elementen van
belang. Dit zijn de plaats waar het werk gedaan wordt ('de plaats van handeling'),
de verdeling van de werkplekken over de medewerkers en het inrichtingsconcept
van het kantoor.
Om een gewenst effect te bereiken (bijvoorbeeld ten aanzien van efficiëncy of
huisvestingskosten) is het gewenst dat beslissingen hierover in onderlinge
samenhang worden gemaakt. Welke beslissing wordt genomen is mede afhankelijk
van de (gewenste) organisatiecultuur. Werkinhoud, organisatiecultuur en
huisvesting worden aldus vervlochten tot een samenhangende werkplekstrategie.
Wanneer besloten is tot een bepaalde vorm van kantoorinnovatie, heeft dat invloed
op het werkproces. De indeling van de archieven zal bijvoorbeeld in overleg moeten
worden vastgesteld waarbij er afspraken worden gemaakt over de persoonlijke
werkarchieven; ook kunnen gesprekken op de werkplek in een groepswerkruimte
storend zijn voor de anderen.

4.3.1 De beslissers
Duidelijk is dat hiermee de doelstellingen van de organisatie, de organisatiecultuur
en het (nagestreefde) imago een medebepalende rol hebben. Kantoorinnova1ie is om
die reden niet iets dat alleen door de facility manager moet worden nagestreefd.
Ook de organisatiemanager en de medewerkers moeten bijdragen aan de
uitwerking.
De facilitaire ondersteuning moet toegesneden worden op de nieuwe situatie.
Aandacht daarvoor vanuit de facility manager is belangrijk. Het leidt bijvoorbeeld
tot een andere inregeling van de telefooncentrale, schoonmaak of postbezorging.
Daarnaast is het gewenst in de organisatie afspraken te maken, bijvoorbeeld over
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de secretari Ie ondersteuning en de bereikbaarheid. De organisatiemanager heeft
daarin een rol. Verder is de bereidheid van de medewerkers om te participeren
cruciaal. De behoefte aan evenwicht tussen privacy en toegankelijkheid van de
medewerkers is belangrijk tijdens het ontwerp. Gedurende het gebruik mag
verwacht worden dat bijvoorbeeld wisselwerkplekken opgeruimd wordt
achtergelaten en dat bereikbaarheidsafspraken worden nageleefd.
De plaats van handeling Het werk hoeft niet altijd op het basiskantoor te worden
gedaan. De volgende plaatsen van handeling voor het werk zijn te onderscheiden:
• Op het basiskantoor;
• Elders. Dit valt onder te verdelen in:
• Telewerken: Er wordt gesproken van telewerken als op structurele basis ten
minste een dag in de week buiten het basiskantoor gewerkt wordt.
Onderscheiden worden:
• Telethuiswerken: De thuis ingerichte werkplek wordt eventueel
aangevuld met communicatie-technische voorzieningen (een computer,
2de telefoon, modem, enz.) en
• Telesatellietwerken: kantoren die niet de basisvestiging zijn en waar
gebruik wordt gemaakt van de daar aanwezige voorzieningen.
• Vaak worden afspraken gemaakt over bereikbaarheid, de planning van de
werkzaamheden, contact met het basiskantoor, enz. Dit onderscheidt
telewerkers van thuiswerkers. Dat de werkplekken volgens Arbo-eisen zijn
ingericht is de verantwoordelijkheid van het management.
• Bij de klant: De behoefte aan (technische en niet-technische) ondersteuning is
zeer afhankelijk van de aard van het werk.
• Onderweg: De talrijke communicatie-technische hulpmiddelen maken de
mogelijkheden om te werken in de auto, het openbaar vervoer of het vliegtuig
steeds groter.

4.3.2De werkplekverdeling
Traditioneel wordt aan iedere medewerker een 'eigen' (vaste) kantoorwerkplek
toegekend. Doordat de toekenning van vaste werkplekken gebeurt onafhankelijk
van de werkplekbehoefte in uren per week zijn de werkplekken relatief vaak
onbenut. Vanuit kosten- en milieu-optiek is er sprake van verspilling. De
belangrijkste effici ncywinst is te behalen door de toekenning van eigen
werkplekken zoveel mogelijk te beperken (rekening houdend met de functionele
behoefte). Er bestaan de volgende mogelijkheden voor het verdelen van de
werkplekken:
vaste werkplekken. Deze kunnen wisselen bij verandering van functie;
gedeelde werkplekken (shared office) met twee of meer vaste gebruikers per
werkplek. Vaak toegepast bij deeltijdwerkers en ambulante medewerkers;
wissel werkplekken (non-territorial office). Deze zijn bestemd voor algemeen
gebruik. Clustering van deze werkplekken in het gebouw maakt ondersteuning
eenvoudiger;
op activiteiten ingerichte werkplekken (flexibele werkplekken). Dit is een bijzondere
vorm van wisselwerkplekken omdat elke werkplek bestemd is voor een specifieke

Pagina 86

/IJ""

Projectaanpak Nieuwbouw Hoofdkantoor

Bijlage: Mens- en milieuvriendelijk bouwen

activiteit. Bijvoorbeeld een gemakkelijke stoel voor het lezen, een ruimte om te
overleggen, een ruimte om te telefoneren. Afhankelijk van het werk kan een
bijpassende werkplek gekozen worden.

4.3.3 De concepten van kantoorinrichting
Organisatieclusters kunnen op verschillende wijzen in werkplekken worden
gegroepeerd. Dit levert een vijftal basisconcepten voor kantoorinrichting op. Niet
ieder bestaand gebouw leent zich voor toepassing van een van de beschreven
concepten. De laatste twee concepten bijvoorbeeld worden vrijwel alleen toegepast
bij kantoren met een grotere diepte. Deze zijn flexibeler en dus beter in te delen.
a. Cellen- of kamerkantoor

. :::l: ::: t
In een cellen- of kamerkantoor zijn de kamers aan de gevel gesitueerd, waarbij
daglicht toetreedt via de ramen. De kamers zijn bereikbaar via gangen, trappen en
liften. De kamers worden in het algemeen door een tot drie personen gebruikt.
Kamerkantoren laten verschillende soorten werk toe. Eenpersoonskamers zijn zeer
geschikt voor geconcentreerd werk, maar kunnen ook voor andere activiteiten
gebruikt worden. Twee- of driepersoonskamers zijn meer geschikt voor
werkzaamheden die om samenwerking vragen of die elkaar niet hinderen.
b. Kantoortuin

Een kantoortuin is het meest open concept van kantoorinrichting dat we kennen.
Een kantoortuin is een grote, open doorlopende ruimte met tenminste 10
werkplekken. Het principe van bouwkundig afgescheiden vertrekken en directe
plaatsing van de werkplek nabij het raam is verlaten. De verminderde privacy en
het gevaar van massaficatie zijn de voornaamste argumenten tegen de kantoortuin.
Bij een hoge mate van interne interactie kan een dergelijk inrichtingsconcept nuttig
zijn.
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c. Groepenkantoor

11

Het groepenkantoor, ook wel'team'-kantoor genoemd, heeft middelgrote kamers
waarin 4 tot 10 personen gehuisvest zijn. Het concept kan gezien worden als een
reactie op de kantoortuin, waarin tegemoet gekomen wordt aan de wens voor meer
privacy. Deze vorm is geschikt voor groepen medewerkers die hetzelfde soort werk
verrichten, bijvoorbeeld in een project.
d. Coconkantoor

Bij een coconkantoor wordt uitgegaan van afgescheiden werkplekken rond een
gemeenschappelijk middengebied. Het coconconcept beoogt een balans tussen
communicatie en concentratie te bieden. De kamers zijn meestal als relatief kleine
eenpersoonskamers ingericht en afhankelijk van de omvang en het gebruik van de
cocons (individueel of gemeenschappelijk) met of zonder werkarchief. De
gemeenschappelijke ruimte fungeert als vergaderruimte en is bestemd voor
afdelingsarchieven, fax, printer, enz. In het middengebied, dat normaliter breder is
dan bij cellen- of kamerkantoren, zijn doorgaans geen vaste werkplekken
gerealiseerd.
e. Combinatiekantoor

Een synthese tussen de verschillende concepten kan op verschillende manieren
worden gevonden. Het combinatiekantoor geeft zo'n synthese. Zo kan een deel van
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het gebouw of verdieping worden opgezet als een cellenkantoor en een ander deel
als groepenkantoor en/ of kantoortuin. Het is ook mogelijk aan een zijde van het
gebouw coconkamers te realiseren en aan de andere zijde groepen kantoren met in
het middengebied de procesondersteunende functies.
Vooral bij diepere gebouwen kan belangrijke flexibiliteit worden verkregen zonder
majeure bouwkundige ingrepen te hoeven verrichten. Het voordeel van het
combinatiekantoor is dat een veelheid aan soorten werkzaamheden kan worden
uitgevoerd. In combinatie met gedeelde of wisselwerkplekken en/ of een vorm van
telewerken, kunnen medewerkers optimaal beslissen een bij het werk aansluitende
werkomgeving te gebruiken.
Bij het zoeken naar de optimale oplossing voor kantoorinrichting en -gebruik staat
het karakter en de aard van het werkproces centraal. Het traditionele
kamerkantoor biedt goede mogelijkheden voor de ondersteuning van de
werkzaamheden zolang het werk en de organisatie in de tijd niet verandert. Waar
die verandering wel plaatsvindt û en dat is bijna overal zo û biedt het kamerkantoor
niet altijd een optimale ondersteuning. Verhuizingen zijn dan aan de orde van de
dag en het is voortdurend schipperen met de ruimte. Met kantoorinnovatie kan die
ondersteuning wel blijvend geboden worden vanwege de grotere flexibiliteit.
Het werkproces, het inrichtingsconcept, de werkplektoewijzing, de informatietechnologie en de organisatiecultuur moeten in samenhang worden gezien en
behandeld.
Verandering in een van de deelsystemen heeft invloed op de andere. Introduktie van
gedeelde werkplekken bijvoorbeeld beïnvloedt de organisatiecultuur.
Om met nieuwe inrichtingsconcepten goed om te gaan, wordt van nieuwe
informatietechnologie gebruik gemaakt. Dat moet men leren; dat kost tijd (en geld).
Zet kostenbesparingen bij voorkeur in om nieuwe technologische hulpmiddelen aan
te schaffen of om opleidingen voor het gebruik aan te bieden.

Zorg voor draagvlak bij management en medewerkers. Overleg en visualisatie zijn
daarin belangrijk. Deskundigen wiens vak het is de eisen van de organisatie enerzijds
en de behoeften van de medewerkers anderzijds te visualiseren, kunnen aan het ere
ren van draagvlak bijdragen.
4.3.4

Voor- en nadelen van innovatieve werkplekconcepten
Innovatieve werkplekvormen hebben als voordeel dat de werkomgeving een breder
scala aan werkpleksoorten omvat die zijn afgestemd op de specifieke taken die de
gebruiker gedurende een deel van de dag, verricht.
Zo wordt:
• communicatie optimaal bevorderd door het aanbieden van teamruimten die
formele of informele interactie en kennis-uitwisseling, stimuleren
(bijvoorbeeld projectruimten of 'clubrooms');
• het beter mogelijk geconcentreerd te werken binnen de dagelijkse hectiek
van het kantoor door het aanbieden van kleine, binnen een team gedeelde,
stilte-werkplekken.
Meer flexibiliteit in het huisvestingsgebruik wordt gecreëerd waardoor de
organisatie beter op toekomstige groei/krimp-scenario's kan anticiperen.
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Een veel genoemd nadeel is dat de sociale controle toeneemt, ofwel de privacy
afneemt. De werknemer kan zich niet langer in de eigen (gesloten) kantoorkamer
verstoppen. Daartegenover is het wel veel makkelijker om te zien waar iedereen mee
bezig is en of iemand op kantoor is.
Het verlies van een vaste werkplek betekent voor velen het verlies van status en van
een eigen territorium. Voor velen is de kantoorwerkplek immers een 'tweede thuis'.
Belangrijk is hierbij dat de medewerkers ervan worden overtuigd dat zij weliswaar
het individuele territorium opgeven, maar daarvoor in de plaats een teamterritorium terugkrijgen.
De gebruiker van de werkplek levert weliswaar een stuk privacy in, maar krijgt daar
voor een stuk geborgenheid binnen het teamgebied terug. Men heeft geen eigen
werkplek meer, maar een werkomgeving. Daarnaast faciliteren stilte-werkplekken
de concentratiebehoefte, doordat de gebruiker veel minder wordt gestoord bij z'n
werk.

4.4

Wet-en regelgeving: Bouwbesluit
In het onderhavige besluit zijn voorschriften gegeven voor het bouwen van
woningen en woongebouwen, woonwagens en standplaatsen, niet tot bewoning
bestemde gebouwen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Voorts zijn
voorschriften gegeven omtrent de technische staat van de hiervoor genoemde
bouwwerken. Voor de niet tot bewoning bestemde gebouwen zijn algemeen geldende
technische voorschriften gegeven, met dien verstande dat voor een tweetal
categorieën, kantoorgebouwen en logiesverblijven en logiesgebouwen, nadere
technische voorschriften zijn gegeven.

4.4.1 Nationaal Milieubeleidsplan (NMP3)
25 Jaar milieubeleid heeft successen opgeleverd en laat zien dat milieubeleid effect
heeft. De vierde Milieuverkenning toont aan dat Nederland er bij een groeiende
economie in is geslaagd de milieubelasting te laten dalen. Een uitzondering hierop
vormt de uitstoot van C02 (broeikasgassen).
Toch is er geen reden om tevreden achterover te leunen. Verschillende doelen zijn
nog niet bereikt en ook als we de doelen wel naderen, dreigt de milieu druk zonder
aanvullend beleid weer toe te nemen als gevolg van de economische groei.
Milieubeleid blijft nodig, ook in de 21e eeuw. Vandaar een derde Nationaal
Milieubeleidsplan, da.t het milieubeleid voor de komende 4 jaar op hoofdlijnen
weergeeft, met een doorkijk tot 2010.
Een schoon milieu vervult vele functies voor ons, waar we duurzaam gebruik van
willen blijven maken. Het levert bijvoorbeeld het water dat we drinken, de lucht die
we ademen, en het vormt de voedingsbodem voor de gewassen die we eten. Een
schoon milieu is de basis voor een veilige en groene omgeving. Kortom, een schoon
milieu is geen doel op zich, maar een essentiële voorwaarde voor een leefbaar
Nederland, waarin mensen graag willen wonen, werken en recreëren.
Nederland is er de afgelopen tien jaar in geslaagd bij een groeiende economie de
milieubelasting te laten dalen. Er is een absolute ontkoppeling gerealiseerd en er
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heeft sanering plaatsgevonden van milieuverontreinigingen. De milieukwaliteit in
Nederland verbetert gestaag, vooral op lokaal en regionaal niveau. Een uitzondering
hierop vormt het thema verandering van klimaat.
Ondanks de verbetering van de milieu-efficiëntie1 realiseren we naar verwachting
een aantal doelstellingen voor 2010 niet op tijd. Zo is er voor de bestrijding van
geluidhinder en het saneren van de bodem een efficiëntere en effectievere
beleid sin spanning nodig. In sommige gevallen bereiken we met het huidige beleid
de doelstellingen naar verwachting nog wel voor 2020. In andere gevallen zal het
grote extra maatschappelijke inspanningen en kosten vergen om de doelen
daadwerkelijk te halen.
De successen van het milieubeleid hangen samen met de bereidheid en
aanspreekbaarheid van het bedrijfsleven (de doelgroepen), andere overheden (ook
internationaal), maatschappelijke organisaties en burgers om hun
verantwoordelijkheid te nemen en een bijdrage te leveren aan de oplossing van
milieuproblemen. Verder speelt de aard van het milieuprobleem ook een rol. Zo zijn
puntbronnen goed te saneren en is het belangrijk dat er bruikbare alternatieven
beschikbaar zijn.
De knelpunten hangen nadrukkelijk samen met de blijvende groei van de economie
en de bevolking. Voor het oplossen ervan zijn we bovendien vaak afhankelijk van
internationale samenwerking. Door de blijvende groei van de economie en de
bevolking dreigt in een aantal gevallen weer stijging van de emissies op te treden,
als we het milieubeleid niet of onvoldoende voortzetten . Dit komt omdat de
milieuwinst, ontstaan door het milieu-efficiënter produceren, wordt overtroffen door
de toegenomen milieubelasting als gevolg van de volumegroei van productie en
consumptie. Sociaal-culturele, bestuurlijke en technologische doorbraken zijn
noodzakelijk om de gestelde doelen te realiseren. Voorbeelden zijn een ander
consumptiepatroon, vergroening van het belastingstelsel en milieuvriendelijkere
vervoerssystemen. Deze doorbraken kunnen uiteindelijk alleen in een
internationale context worden gerealiseerd.
Het kabinet heeft de ambitie om zowel welvaart als welzijn te bevorderen en ziet het
daarom als zijn belangrijkste opgave om in Nederland de context te scheppen
waarbinnen consumenten en bedrijfsleven duurzame keuzes kunnen maken. Om
de maatregelen uit het NMP3 te financieren heeft het kabinet in zijn begroting van
1998 voor de periode tot 2010 reeds 2,6 miljard gulden extra gereserveerd. Het
NMP3 levert hieraan, samen met de andere kabinetsvoornemens, een belangrijke
bijdrage.
Het kabinet wil langs de volgende zeven lijnen de gewenste context en het
milieubeleid verder vormgeven.
1. Continue verbetering van een efficiënt gebruik van het milieu
Het kabinet wil de gewenste sociale en technologische doorbraken op de langere
termijn realiseren door een efficiënt gebruik van het milieu continu te
verbeteren. De doel- en taakstellingen uit het NMP1 en NMP2 blijven daarbij
richtinggevend. Het steeds efficiënter omgaan met milieu en grondstoffen vergt
een continue verbetering in kleine stappen. Het kabinet meent dat de gestelde
doelen het beste kunnen worden bereikt door een duidelijke en consequente
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koers voor de langere termijn af te spreken, waarbij de benodigde stappen in
een overzienbaar tempo kunnen worden gezet.
Gericht gebruik maken van wetenschap en technologie
De ontwikkeling van technologie en kennis is essentieel om het perspectief van
een duurzame economische ontwikkeling dichterbij te brengen en om zicht te
krijgen op de gewenste technologische en sociale doorbraken.
Centraal stellen van de kwaliteit van de omgeving
Het kabinet wil het milieubeleid meer dan voorheen inbedden in een integraal
omgevingsbeleid, om zo het draagvlak voor en de betrokkenheid bij het
milieubeleid te vergroten. Het streven naar een schoon milieu is een belangrijk
onderdeel van het streven naar een leefbare omgeving.
Vergroten van de integratie, maatwerk en flexibiliteit
Het kabinet wil de effectiviteit en efficiëntie van het milieubeleid vergroten door
milieu onderdeel te laten zijn van de reguliere besluitvorming door bedrijven,
burgers en overheden. Het kabinet wil daarom deze actoren actief op de eigen
verantwoordelijkheden aanspreken en hen waar mogelijk de ruimte bieden voor
eigen afwegingen. "Besturen op maat" is daar een vereiste voor, en integratie,
maatwerk en flexibiliteit zijn er kernwoorden bij.
Milieu meer tot uitdrukking laten komen in de prijzen
Het kabinet wil de milieuconsequenties van het gedrag van het bedrijfsleven en
de burgers beter in prijzen tot uitdrukking laten komen. Ook wil het de
marktwerking door een marktconforme inzet van instrumenten in het
milieubeleid vergroten. Daarmee wil het kabinet het milieubewuste handelen
van de burgers en het bedrijfsleven ondersteunen en zo het efficiënt gebruik van
energie en grondstoffen bevorderen en duurzame productie en consumptie
verder stimuleren.
Beter handhaven
Het kabinet wil door een betere handhaving, de uitvoering van het beleid
vergroten en de milieucriminaliteit verminderen.
Versterken van de internationale inzet
Internationaal zet het kabinet de initiërende milieu strategie van Nederland van
de afgelopen jaren voort. Extra nadruk krijgt het maken van internationale
afspraken over milieuproblemen die Nederland niet op eigen kracht kan
oplossen, evenals het verminderen van milieuproblemen op wereldniveau
waarvan Nederland medeveroorzaker is . Wat betreft Europa zal Nederland zich
intensief blijven bezighouden met de vernieuwing van het milieubeleid van de
EU en veel aandacht besteden aan de ondersteuning van Midden-Europese
landen bij hun toetreding tot de EU.

Gegeven de huidige verwachtingen omtrent de economische groei worden de NMPdoelstellingen met de maatregelen, die in het NMP3 zijn beschreven, grotendeels
gerealiseerd, zij het in een aantal gevallen later. Berekeningen van het RIVM laten
zien dat met de maatregelen uit dit NMP aanzienlijke emissiereducties kunnen
worden bereikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor nutriënten. Een ander voorbeeld betreft
de bodemsanering, waarvoor geldt dat de benodigde saneringsperiode wordt
minimaal gehalveerd van ongeveer 80 tot 40 jaar, door verhoging van het budget
(1,5 miljard gulden) en door aanpassing van de saneringsaanpak.
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De doelstellingen voor verzuring (NOx en ammoniak) en verstoring (geluidhinder)
zijn met het NMP3- beleid binnen de gestelde termijnen moeilijker te realiseren. Dit
geldt ook voor de internationale verplichtingen die voortvloeien uit de in Kyoto
gemaakte afspraken over klimaatverandering (broeikasgassen) . Alhoewel de
uitvoering van de maatregelen uit het NMP3 de komende vier jaar een forse stap in
de richting van deze doelstellingen betekent, worden ze niet gehaald. De
hoofdoorzaak hiervan ligt in de nauwe verwevenheid tussen de groei van de
economie en de consequenties hiervan voor het milieu. Door de groei van de
consumptieve bestedingen blijven met name de energiegerelateerde emissies, zoals
die van C02, toenemen. Meer vergaande maatregelen bieden op afzienbare tijd een
oplossing, maar zijn zeer ingrijpend zowel in financieel als in maatschappelijk
opzicht. Ook is niet op alle terreinen de benodigde technologie voorhanden om de
maatregelen tijdig te implementeren.

4.4.2ARBO Wetgeving
Vanaf 1 januari 1998 zijn werkgevers verplicht zich bij de volgende taken door een
gecertificeerde arbodienst te laten ondersteunen:
• het opstellen van de verplichte Risico-inventarisatie en -Evaluatie;
• het verzuimbeleid (de controle en begeleiding van zieke werknemers);
• de arbodienst biedt de werknemers een Periodiek Arbeidsgezondheidskundig
Onderzoek (PAGO) aan;
• de arbodienst biedt de werknemers een arbeidsgezondheidskundig spreekuur
(open spreekuur) aan.
In de Arbeidsomstandighedenwet (kortweg: Arbowet) zijn algemene regels over
organisatie en beleid op dit terrein opgenomen. De uitwerking van die regels staan
(in toenemende mate van detaillering) in het ArboBesluit, de Arboregeling en de
Beleidsregels. In de Beleidsregels wordt ten slotte vaak verwezen naar zeer
gedetailleerde NEN-normen. Deze NEN-normen hebben echter geen kracht van wet;
de werkgever mag ervan afwijken als hij zelf een andere oplossing heeft waarmee de
kwaliteit van de arbeidsomstandigheden minstens op dezelfde wijze wordt bereikt.
Veel van de detailregelgeving (naar schatting 80 tot 90%) is gebaseerd op Europese
regelgeving waar Nederland zich aan dient te conformeren.
De Wet milieubeheer is op 1 januari 1993 ontstaan uit de Wet algemene bepalingen
milieuhygiëne (Wabm). De Wm is een raamwet; hierin staan algemene regels. In de
Wm zijn de gemeenschappelijke elementen van een aantal milieuwetten
samengevoegd. De Hinderwet is bij het van kracht worden van de Wm vervallen.
Belangrijke hoofdstukken uit de Wm zijn de milieuplannen en -programma's,
milieukwaliteitseisen, inrichtingen, afvalstoffen en procedures.
Een belangrijke basis voor de Wet milieubeheer is dat iedereen die weet of kan
vermoeden dat zijn of haar gedrag nadelige gevolgen kan hebben voor het milieu,
verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten of maatregelen te nemen die de
gevolgen zoveel mogelijk beperken of ongedaan maken.
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Naast de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren, zijn nog
een aantal andere milieuwetten van toepassing op de werkzaamheden bij de
Universiteit Leiden.
De Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms) regelt de omgang met milieugevaarlijke
stoffen en organismen. Zo is de regelgeving rond genetisch gemodificeerde
organismen op deze wet gebaseerd (Besluit genetisch gemodificeerde organismen
Wms). Ook de regelgeving rond het gebruik van stoffen die de ozonlaag aantasten
(zoals CFK's) is een besluit gebaseerd op deze wet.
De Wet bodembescherming (Wbb) regelt de bescherming van de bodem in algemene
zin. De regels in deze wet en haar uitvoeringsbesluiten moeten voorkomen dat de
bodem wordt verontreinigd door het uitvoeren van verkeerde handelingen.
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Bijlage: Procesbegeleidend adviesbureau.

5

Bijlage: Procesbegeleidend adviesbureau

5.1

Waarom een procesbegeleidend adviesbureau?
Omdat de leiding van een organisatie in de regel volledig bezet is met het leiden van
de organisatie is het bouwproces voor een nieuwe huisvesting een volledig extra
gebeurtenis voor die leiding. Het goed organiseren van bouwprocessen is zeker geen
activiteit voor de opdrachtgever die geen ervaring heeft met bouwen. Het
overkoepelend (over alle partners heen) organiseren is in de regel ook niet een
activiteit die door één van de ontwerpende of uitvoerend partners kan worden
verzorgd. Alle partners zijn namelijk zelf één van de betrokkenen en daardoor al
niet objectief meer. Een procesbegeleidend adviseur kan dan de bouwcoördinatie, in
opdracht van de opdrachtgever goed verzorgen. De adviseur levert een
onafhankelijk en deskundig advies met betrekking tot het begeleiden van het
bouwproces [Twijnstra en Keuning, 1990].
Zeker bij een complex bouwproces heeft de opdrachtgever te maken met veel
partijen met verschillende belangen. Wanneer de opdrachtgever zichzelf niet in
staat acht al deze partijen te managen dan schakelt hij een adviesbureau in. Het
adviesbureau komt dan tussen de vragende (gebruiker, opdrachtgever en
beheerder) en de aanbiedende partijen (ontwerper, uitvoerder) [van der Ven, 2000].

~raCh~e:0

_/

0: :0

C:heerd0

nverpe

Uitvoerders

Figuur 5.1: positie adviesbureau

De opdrachtgever kan verschillende redenen hebben [Twijnstra en Keuning,
1990]om een adviseur in te schakelen, de belangrijkste zijn:

•

De opdrachtgever is (vrijwel) volledig belast met de dagelijkse taken;
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De opdrachtgever heeft zelf onvoldoende bouwkundige kennis of het
bouwproject is te complex voor de opdrachtgever om zelf het overzicht te
houden;
Gedurende het bouwproces zijn één of meer problemen ontstaan tussen de
samenwerkende partijen;
Met het oog op een toekomstig bouwproject vraagt de opdrachtgever een
objectieve beoordeling van de haalbaarheid en de mogelijkheden van het project.

Wanneer de opdrachtgever kiest voor een adviseur is het voor de adviseur
belangrijk de reden(en) voor inschakeling te weten. Naast bovengenoemde redenen
zijn ook mogelijk:
•
•
•

•
•
•
•
•

5.2

Informatiewinning, de opdrachtgever wil over (bouwkundige) informatie
beschikken die hij zelf niet kan produceren;
Second opinion, de opdrachtgever wil een second opinion ter bevestiging of
verwerping van een eigen standpunt;
Machtsfactor, de adviseur wordt om politieke redenen ingeschakeld, dit speelt
met name een rol wanneer de samenwerkende partijen niet tot
overeenstemming (kunnen) komen;
Nadrukkelijk onder de aandacht brengen van de eigen organisatie of de
toezichthoudende organen, in de bouwkunde komt dit nauwelijks voor;
Verantwoordelijkheid durft/ wil/ kan de opdrachtgever niet dragen ;
Financier wil zekerheid via onafhankelijk oordeel;
Globale oriëntatie i.v.m. de toekomst, de opdrachtgever wil meer duidelijkheid
over de haalbaarheid van het bouwproject;
(Tijdelijke) vervulling managementrol in het bouwproces of op de bouwplaats.

Begripvonning
De mate waarin het adviesbureau het bouwproces begeleidt, kan door de
opdrachtgever zelf bepaald worden. Ook kan de opdrachtgever aangeven in welke
fase(s) hij geadviseerd wil worden. De adviseurs die dan onderscheiden kunnen
worden zijn [van der Ven, 2000]:
•

•

Procesmanager
Geeft vooral in de initiatief- en definitiefase richting aan het proces. Hij werkt
niet met doelen maar met oplossingsrichtingen . Verder houdt deze zich bezig
met zaken als wijze van besluitvorming, cultuur, te kiezen partijen, etc. De
procesmanager implementeert de oplossingen veelal niet zelf en heeft daardoor
vaak een inspanningsverplichting. De procesmanager werkt dan ook op een
hoger abstractieniveau dan een projectmanager.
Projectmanager
Een projectmanager houdt zich met een concreet project bezig. Hij voert hier
vaak (voor een deel) de directie. Hij stuurt op de doelen van het project en is
verantwoordelijk voor de resultaten. De projectmanager implementeert de
oplossingen dus wel zelf en heeft hierdoor een resultaatverplichting. Hij is vaak
de eerste die de klappen op moet vangen.
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Programmamanager
Een programmamanager houdt zich bezig met de afstemming van verschillende
projecten en hoe deze gemanaged moeten worden in de context van de hele
organisatie.

Advieswerk: verschillende oriëntaties
Projecten zijn vaak zeer verschillend, een adviseur moet daarom zijn aanpak op een
project afstemmen. Dit afstemmen gebeurt in de vorm van de oriëntatie van
advieswerk. Onder de oriëntatie wordt hier de aard en de inhoud van het
advieswerk verstaan . Mogelijke oriëntaties zijn[Twijnstra en Keuning, 1990]:
•

•

•

•

•

Inhoudelijke oriëntatie;
Adviseurs dienen meer deskundigheid te verwerven op die terreinen waar hun
opdrachtgever minder bekend is. In het geval van inschakeling van een
bouwkundig managementadviesbureau mag verwacht worden dat het bureau
voldoende bouwkundige kennis in huis heeft of in huis kan halen om het
project naar behoren te managen.
Methodische oriëntatie;
De adviseurs moeten duidelijke en hardere en vooral directere (snelle)
veranderingsstrategieën leren ontwikkelen. Dit speelt in de bouwkunde alleen
een rol wanneer de adviseur op een later tijdstip in het project ingeschakeld
wordt om problemen of onenigheden tussen de samenwerkende partijen op te
lossen.
Politieke oriëntatie;
Adviseurs moeten zelf positie kiezen in de machtsspelen van actoren en zij
moeten hun cliënten leren onderhandelen en strategische keuzen leren maken.
Zij moeten visie hebben op ontwikkelingen en helpen bij de koersbepaling van
organisaties. De politieke oriëntatie is belangrijk in het bouwkundig proces. Er
wordt immers met verschillende partijen gewerkt die met hun eigen belangen
toch samen tot een goed project moeten komen.
Pragmatische oriëntatie;
Adviseurs moeten vooral realiseerbare oplossingen ontwikkelen, uitgaande van
de werkelijkheid van de opdrachtgever en niet vanuit eigen ideologieën
diagnoses stellen. Bij het bouwproject moet voor de adviseur duidelijk zijn wat
de opdrachtgever wil. Nieuwe ideeën en plannen moeten met de opdrachtgever
doorgenomen worden en door de opdrachtgever goedgekeurd worden.
Culturele oriëntatie;
Adviseurs moeten vaak andere normen en waarden introduceren ten aanzien
van inhoud en betekenis van arbeid en de aandacht van de opdrachtgever
vestigen op de functie van de organisatie in termen van nuttig, respectievelijk
schadelijk voor de samenleving. In de bouwkunde hoeven adviseurs niet zo zeer
de normen en waarden van de opdrachtgever of binnen de organisatie te
veranderen. Wel spelen de normen en waarden van alle betrokken .partijen in
het bouwproces een belangrijke rol waarmee de opdrachtgever rekening moet
houden.
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Psychologische oriëntatie.
Adviseurs moeten hun cliënten leren onthechten van vertrouwde en ingeslepen
gewoonten, denkmodellen, sociale constructies en interpretaties van de
werkelijkheid opdat er ruimte ontstaat voor het gezamenlijk zoeken naar nieuwe
waarden, normen, doelstellingen en vormen van samenwerking. Bouwkundig
adviseurs moeten in staat zijn de partijen samen te laten werken en indien
nodig de partijen open te stellen voor veranderingen in hun aanpak of
zienswijze .

1.4 Rol en positie van de adviseur
De oriëntatie van de adviseur bepaalt voor een groot deel de rol die de adviseur
speelt. Adviseurs kunnen met verschillende rolopvattingen te werk gaan. In grote
lijnen is er een tweedeling te maken in de rol die een adviseur op zich kan
nemen[Twijnstra en Keuning, 1990J:
•
•

Inhoudelijke dienstverlening
Begeleidende activiteiten

Bij inhoudelijke dienstverlening heeft de adviseur de rol van resourceconsultant,
waarbij hij expertise en service levert en inhoudelijk met de probleemoplossing
bezig is. Dit is als het ware een expertbenadering (Van de Bunt, 1978) .
Bij begeleidende activiteiten heeft de adviseur de rol van procesconsultant, waarbij
hij de opdrachtgever helpt om zelf de problemen op te lossen. De adviseur treedt
hier dus met name begeleidend en bewakend op.
Beide rolopvattingen zijn van belang voor bouwkundige projecten. Er zijn adviseurs
met meer inhoudelijke kennis van de bouwen meer procesgerichte adviseurs.
De rol van de adviseur is ook nauw verbonden met de positie die de adviseur in het
bouwproces inneemt. Er zijn verschillende scenario's voor het inschakelen van een
adviseur. De positie kan variëren tussen twee uitersten[van der Ven, 2000J. In de
eerste optie heeft de adviseur de totale leiding hebben over het project en stuurt
direct de verschillende participanten aan (fig. XXX). In de tweede optie is de
adviseur de rechterhand van de opdrachtgever. Hij staat de opdrachtgever bij met
advies of hij vertegenwoordigt de opdrachtgever. Het daadwerkelijke
projectmanagement wordt door een andere partij gedaan (fig. XXX).
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Figuur 5.2: adviseur als projectmanager
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Figuur 5.3: adviseur als rechterhand
opdrachtgever

Deze plaatjes onderscheiden dus een meer implementerend projectmanagement
(PM) en een meer adviserend projectmanagement (PM-adviseur) .
Van de verschillende adviseurs verwacht de opdrachtgever wel:
• Objectiviteit en onafhankelijkheid;
• Analytische vaardigheid en gespecialiseerde kennis;
• Brede ervaring;
• Volledige aandacht;
Weerstand / onenigheid tussen de partijen te overwinnen.

•

5 .5

Het kiezen van een extern adviseur
Het is moeilijk om expliciet een aantal factoren aan te geven die de juiste keuze voor
een adviseur bepalen. Om de keuze van adviseurs toch gestructureerd te bespreken
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wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan [Twijnstra en Keuning, 1990] : de
fasen van het keuzeproces, de bepalende factoren voor de keuze en de
selectiecri teria.

5.5.1 Fasen in het keuzeproces
De besluitvorming met betrekking tot het kiezen van een adviesbureau verloopt
veelal langs een viertal fasen:
1. Het moet duidelijk zijn dat de problematiek niet door de opdrachtgever zelf,

maar door een adviseur opgelost moet worden;
2. Informatie inwinnen om de meest geschikte kandidaten te vinden;
3. Uitnodiging van één of meer bureaus om zich te presenteren;
4 . Uiteindelijke keus bepaald op grond van geformuleerde probleemstelling,
werkwijze die adviesbureau gaat volgen en te verwachten kwaliteit van de
persoonlijke relatie tussen cliënt en adviseur.

5.5.2 Bepalende factoren bij keuze
Vanaf de zijde van de opdrachtgever zijn de volgende factoren van groot belang voor
de keuze van de adviseur:
1. Omgevingsfactoren
Deze bepalen in sterke mate het functioneren van organisaties. Hierbij valt te
denken aan: branches, overheid, milieu, wetgeving, etc. De keuze van de
adviseur hangt sterk af van de omgevingsfactoren, waarmee de opdrachtgever te
maken heeft.
2. Organisatiekarakteristieken
Hieronder worden verstaan: structuur, doelstellingen, personeelsbestand,
leiderschapsstijl, commerciële organisatie of non-profit, omvang van de
organisatie, bureaucratie, etc. Deze karakteristieken hebben grote invloed op
het type adviesbureau dat een opdrachtgever wil inschakelen.
3. Aard van de problematiek
Gaat het om een managementvraagstuk of om een technisch probleem? Is het
projectgebonden? Hoe urgent is de problematiek? Wat is de omvang van het
probleem? In het geval van bouwmanagement gaat het vrijwel altijd om
projectgebonden problematiek.
4 . Aard van de beslissing
Is er in de organisatie al vaker met adviseurs gewerkt of is het de eerste keer? In
het tweede geval zijn eerdere ervaringen met adviseurs van groot belang in de
keuze.
5. Persoonlijke motieven
Zijn er persoonlijke motieven voor het inhuren van een adviseur? Wil men een
onafhankelijk oordeel? wil men verantwoordelijkheid afschuiven? Vaak zijn
persoonlijke connecties met adviseurs een reden om deze in te huren.
6. Eigen organisatiebekwaamheden
Wat zijn de kwaliteiten van de organisatie met betrekking tot de problematiek?
Wat kan men zelf en waar heeft men een adviseur voor nodig? Heeft het bedrijf
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technische of juist managementkennis? In het geval van bouwprojecten is de
kennis van de opdrachtgever vaak gering.
7. Kosten extern adviseur
Tenslotte vormen de kosten van het inschakelen van een adviseur een
belangrijke factor. De offertes van verschillende adviseurs verschillen soms
sterk. Vaak is dit verschil echter terug te voeren op het verschil in
tijdsbesteding of in kwaliteit van het uit te voeren werk. Gelijkwaardige bureaus
hebben over het algemeen vergelijkbare tarieven.

5.5.3 Selectiecriteria voor opdrachtgevers
Adviseurs kunnen beoordeeld worden op verschillende aspecten [Twijnstra en
Keuning, 1990]van het werk:
Terreinkennis:
De bekendheid met de producten, diensten,
markten en technologieën van de opdrachtgever.
Vakmanschap:
De kennis en ervaring in het organisatieadvieswerk.
Werkwijze en beroepsopvatting: De aanpak van het organisatie-adviesproces.
Daarnaast spelen bij selectie en keuze minder belangrijke factoren mee, zoals de
vestigingsplaats en de interne organisatie van het bureau.
Uit onderzoek blijkt dat voor het tot stand komen van het eerste contact tussen een
opdrachtgever en een adviesbureau, informatie van collega's en bekendheid met het
bureau van groot belang zijn. De uiteindelijke keuze vindt vooral plaats op basis
van de formulering van de probleemstelling, de te verrichten werkzaamheden en de
aanpak van de opdracht in een eerste presentatie.

5.6

Succesfactoren
Wanneer de keuze van de adviseur gemaakt is, kan nog niet aangegeven worden of
het de juiste is. Er zijn wel een aantal belangrijke succesfactoren aan te wijzen. De
grootste hiervan is vertrouwen bij het inschakelen van projectmanagement [van der
Ven, 2000] . Contracten zijn nooit waterdicht. Het projectmanagement moet het
goede voorbeeld geven. Het is de taak van het projectmanagement om bijvoorbeeld
verborgen agenda's boven tafel te krijgen, mensen rond de tafel krijgen, etc.
De vertrouwensbasis voor een goede samenwerking moet ook terug te vinden zijn in
het contract. Het moet niet de duimschroeven aandraaien van de verschillende
partijen. Dit werkt averechts.
Bij het selecteren van samenwerkende partijen moet er zo mogelijk een goede fit zijn
tussen de partijen. De partijen moeten zodanig geselecteerd worden dat ze bij
elkaar en bij het project passen op het niveau van personen en van bedrijven
(indien mogelijk). Het verdient volgens Van der Ven de voorkeur om in een zo vroeg
mogelijk stadium een adviseur in te schakelen.
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Bijlage: Kostenbeheersing

6 .1

Inleiding
De beheersing van de bouwkosten maakt een geïntegreerd deel uit van de totale
projectbeheersing van een bouwwerk.
Projectbeheersing van bouwwerken heeft tot doel:
• Een bouwwerk tot stand te brengen conform de gestelde eisen (kwaliteit)
• Het bouwwerk op tijd gereed te doen zijn en activiteiten goed op elkaar af te
stemmen (tijd)
• Het project binnen het gestelde budget te realiseren (geld)
• Een goed functionerende organisatie vöor het project op te zetten en in stand te
houden (organisatie)
• Door een ordelijk beheer, uitwisseling en bijhouden van gegevens een efficiënt
verloop van het project te bevorderen (informatie)
Dit zijn de vijf beheersaspecten die samen GOTIK genoemd worden. (Geld,
Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit). Dit hoofdstuk gaat over
bouwkostenmanagement. Bouwkostenmanagement richt zich primair op het
geldaspect: het .realiseren van het project binnen het gestelde budget. Maar omdat
alle aspecten onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zullen de aspecten in de
bewaking van het budget geïntegreerd moeten worden.
Nevendoelen bij budgetbeheersing zijn derhalve:
• Ervoor te zorgen dat de opdrachtgever waarde voor zijn geld krijgt
• Een evenwichtige kostenverdeling, in relatie tot de eisen, over de verschillende
elementen van het bouwwerk te verkrijgen
• Het structureren van alle kosteninformatie opdat doelbewuste besluiten kunnen
worden genomen door alle bij het project betrokken partijen.

6.2

Basisprincipes kostenbeheersing
Het te bespreken beheerssysteem omvat een drietal basisprincipes, die per
procesfase en op het proces als geheel worden toegepast.
1. Zorgen voor een referentiekader
Hierop kan de opdrachtgever beleidsbeslissingen nemen en kan de voortgang
van het project in de volgende fasen getoetst worden. Om dit mogelijk te maken
worden een aantal basisdocumenten opgesteld. Voorbeelden zijn het
haalbaarheidsonderzoeksrapport, de budgetramingen in projectdefinitie en
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ontwerpfase, de directiebegroting bij het bestek en de eindafrekening na
oplevering van het bouwwerk.
2. Een methodiek voor het toetsen van de werkelijke ontwikkelingen aan het
referen tiekader
3. Een methodiek voor het nemen van corrigerende maatregelen bij geconstateerde
afwijkingen van het referentiekader.
In het college van dhr. Kranendonk is over kostenbeheersing gesproken. Daar
kwam de onderstaande regulatieve cyclus aan de orde. Deze cyclus is gebaseerd op
de Shewhart-cyclus.

Referentiekader

Re gels/afspra ken

Vera ntwoo rde n

Sturen/corrigeren .......f---

-

Toetsen/bewaken

Figuur 6.1: regulatieve cyclus

1. Opzetten referentiekader
Om te kunnen controleren of de kosten van een project niet uit de hand lopen,
moet je de werkelijke kosten kunnen vergelijken met de geplande kosten.
Gedurende het project worden verschillende kostenramingen gemaakt, die als
referentiekader dienen.
2. Opstellen regels/maken van afspraken
Wie is er verantwoordelijk voor kostenbeheersing? Wanneer wordt er getoetst?
Hoeveel speling is er t.o.v. het referentiekader? De antwoorden op dit soort
vragen moeten d.m.v. regels en/of afspraken al bij de start van het project
duidelijk zijn.
3. Toetsen/bewaken.
Het vergelijken van de werkelijke kosten met het referentiekader.
4. Sturen/corrigeren
Als er afwijkingen t.o.v. het referentiekader geconstateerd worden, moeten
maatregelen getroffen worden om deze afwijkingen te minimaliseren of te
compenseren door een kostendaling of -stijging op een ander gebied.
5. Verantwoorden
Door middel van financiële overzichten de stand van zaken van het project
m. b. t. de kosten weergeven.
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Kenmerkend voor de systematiek is dat gepoogd wordt ontsporingen ten opzichte
van het referentiekader te voorkomen, dan wel zo snel mogelijk te signaleren.
Naarmate het proces vordert, vermindert namelijk de mogelijkheid om de
uiteindelijke kosten te beïnvloeden en vermeerderen juist de kosten van eventuele
wijzigingen. Dit is weergegeven in onderstaande figuur.

Potentiële invloed
op~

..... .

__

.....................

__._------_.

Kosten van
wijzigingen

~--~-------_ .-.-------------------~~--__l

'--- - -- - - -- - - -- --_.._._- --_ ........

Ingebruikname
_-----'~.

Figuur 6.2: mate van invloed op en kosten van wijzigingen

6.3

Kostenbeheersing in de verschillende fasen van het bouwproces
Het bouwproces wordt in een aantal fasen ingedeeld. Deze indeling is gebaseerd op
een figuur die tijdens een college van A. den Otter behandeld is. De verschillende
fasen zijn:
• Initiatief
• Projectdefinitie
• Ontwerp
• Bouw voorbereiding
• Bouw uitvoering
• Ingebruikname
In elke sub-paragraaf wordt een fase besproken.

6.3.1 Initiatief
In de initiatieffase wordt het huisvestingsprobleem geïnventariseerd en inzichtelijk
gemaakt. Alternatieve oplossingen worden gedefinieerd en geanalyseerd. De meest
geschikte oplossing wordt gekozen en globale eisen en randvoorwaarden in tijd,
kosten en kwaliteit worden vastgesteld.
Nadat de huisvestingsbehoefte is vastgesteld wordt een haalbaarheidsonderzoek
gedaan. Onderdelen hiervan zijn:
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• Globaal programma van eisen
• Locatie-onderzoek
• Investeringsraming
• Exploitatieraming
• Verkennende planning
• Financiering
Hieronder worden de onderdelen kort besproken, voor zover ze van belang zijn qua
kosten beheersing.
Globaal programma van eisen.
Hierin staan de globale eisen en wensen m.b.t. het gebouwen de gevolgen voor de
kosten.
Locatie-onderzoek
De grondkosten van de verschillende alternatieven moeten achterhaald worden.
Naast de kosten spelen andere eisen een rol, zoals bijvoorbeeld de bereikbaarheid,
de infrastructurele voorzieningen, het afzetgebied. e.d.
De investeringsraming
De investeringskosten worden geraamd met behulp van kengetallen op basis van
één of meerdere referentieprojecten.
Onderdelen van een investeringkostenraming zijn:
• Bouwkosten: geschat op basis van kengetallen
• Bijkomende kosten: ca 1,5% van de bouwkosten
• Directiekosten: ca 15% van de bouwkosten
• Reserves inclusief loon- en prijsstijgingen
• BTW: 17,5% over voorgaande kosten
• Rente tijdens de bouw: afhankelijk van bouwtijd en rentevoet
Belangrijk hierbij is dat de prijsstijgingen en valutaveranderingen / veranderende
wisselkoersen meeneemt. De koppeling aan het prijspeil is vooral van belang voor
projecten die meerdere jaren duren, zoals de nieuwbouw van de DGRI-bank;
prijsstijgingen zijn dan een belangrijke kostenpost. Maar als de prijsstijgingen
worden meegenomen, krijg je een eindprijs die heel hoog lijkt.
Problemen bij opstellen budget: zijn alle posten voorzien? Zijn de bedragen in- of
exclusief BTW? De bouwwereld rekent exclusief, de opdrachtgever vaak inclusief
BTW.
Zorg dat alle bedragen een verklaring hebben, anders is er geen eenduidigheid over
de inhoud van de bedragen.
Investeringskosten van gebouwen
In NEN 2631 'Investeringskosten van gebouwen. Begripsomschrijving en indeling'
wordt de volgende onderverdeling gemaakt:
1. Grondkosten
2. Bouwkosten
3. Inrichtingskosten
4 . Bijkomende kosten
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Ad. 1. Grondkosten

Onder grondkosten wordt verstaan alle kosten die gemaakt moeten worden om het
perceel grond waarop het bouwwerk komt te staan te verwerven en geschikt te
maken voor bewoning
De verschillende kostensoorten zijn:
• Verwervingskosten;
• Infrastructurele kosten;
• Bouwrijp maken.
Ad. 2. Bouwkosten
Dit zijn alle kosten die gemaakt worden door de uitvoerende partij om het gebouw
te realiseren. Deze kunnen worden onderscheiden in kosten samenhangend met
het gebouwen samenhangend met het terrein.
Beide kunnen worden onderverdeeld in bouwkundige voorzieningen, installaties en
vaste inrichtingen.
Een nadere specificatie is niet vastgelegd in de norm, wel is vastgelegd op welke
wijzen de bouwkosten kunnen worden aangegeven. Genoemd zijn:
• De kosten per eenheid: m 2 vloeroppervlak, m 3 inhoud, medewerker, leerling,
ziekenhuisbed, productie-eenheid, etc.;
• Indeling naar elementen: de 'Elementenmethode 1985', in dit rapport
behandeld, geeft een internationaal gehanteerde onderverdeling van de
bouwkosten;
• Indeling naar bestekhoofdstuk: deze zijn ook gestandaardiseerd. RAW in de
grond-, water- en wegenbouw, SRW in de woningbouw, Stabu in de burger- en
utiliteitsbouw;
• Kosten naar volorde van uitvoering.
Ad. 3. Inrichtingskosten
Deze omvatten het vast en los meubilair e de specifieke bedrijfsinstallaties nodig
voor het functioneren van het bedrijf en voor zover niet bestempeld als bouwkosten.
Te onderscheiden zijn bedrijfsinstallaties (productiemachines, apparatuur) en losse
inrichting.
Ad. 4. Bijkomende kosten

Dit zijn de kosten van algemene aard, die gemaakt worden om realisatie van het
project mogelijk te maken. Tot deze kosten behoren:
Voorbereidings- en begeleidingskosten;
Heffingen;
Verzekeringen;
Aanloopkosten;
Financieringskosten;
Risicoverrekeningen ;
Onvoorziene uitgaven;
Onderhoudskosten;
Omzetbelasting;
Opbouw van de investeringskosten
Voor de opbouw van de investeringskosten bestaan modellen, welke geënt zijn op
de indeling en notaties van NEN 2631.
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In de bijlage is een door Berenschot Osborne gehanteerd model voor het maken
elementenramingen weergegeven. De opbouw hiervan wijkt in die zin af van de NEN
2631 dat de NEN kosten groep 'bijkomende kosten' is onderverdeeld in een zestal
kostengroepen, te weten bijkomende kosten, directiekosten, rente tijdens de bouw,
reserves totaal werk, startkosten en BTW.
De exploitatieraming
Ook de exploitatiekosten worden geraamd met behulp van kengetallen.
Onderdelen van een exploitatieraming zijn:
• Vaste kosten: rente en afschrijving van de investering. Afhankelijk van
inves teringskosten , afschrijvingsperiode en rentevoet
• Energiekosten: schatting
• Schoonmaakkosten: kengetallen
• Technisch onderhoud: kengetallen
• Reservering voor adaptaties: schatting
Volgens de NEN 2632 'Exploitatiekosten van gebouwen, begripsomschrijvingen en
indeling' zijn exploitatiekosten van onroerend goed de terugkerende periodieke
kosten gerelateerd aan:
- het in eigendom hebben van onroerend goed;
- het gebruiksklaar instandhouden van onroerend goed (leegstandskosten);
- het gedeeltelijk of volledig gebruik van onroerend goed;
en worden zij onderverdeeld in de volgende kostensoorten:
- vaste kosten;
- energiekosten;
- onderhoudskosten;
- administratieve beheerskosten;
- specifieke bedrijfskosten;
- modernisering en aanpassing;
- restwaarde.
De laatstgenoemde twee komen niet voor in de genoemde NEN -norm.
Door in de oriëntatiefase een aantal gebouwvormen door te rekenen naar
investerings- en exploitatiekosten kan de opdrachtgever een verantwoorde keuze
voor een gebouwconcept maken en dit in het PvE vastleggen en als uitgangspunten
aan het ontwerpteam meegeven. Uiteraard dienen in de opvolgende fasen van
ontwerp en uitvoering deze uitgangspunten door controle-ramingen en begrotingen
getoetst te worden. Ook zullen de exploitatiegevolgen meewegen in studies naar
alternatieve ontwerpoplossingen. De bouwkostenmanager hanteert de gemaakte
indeling bij zijn werkzaamheden tijdens werkvoorbereiding en uitvoering van het
project. Dezelfde indeling is echter bruikbaar voor de beheerder van het onroerend
goed.
In de exploitatiekostenmatrix is aangegeven hoe de exploitatiekosten verdeeld
kunnen worden over eigenaar en gebruiker in geval van de verhuur van het
onroerend goed. Het is zinvol over de verdeling afspraken te maken in het
huurcontract. Met name voor het technisch onderhoud, waar eigenaar en gebruiker
beiden werkzaamheden verrichten, zijn gedetailleerde afspraken aan te bevelen om
discussie en tegenvallers te vermijden. In de bijlage is als voorbeeld een
exploitatiekostenmatrix toegevoegd.
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Verkennende planning
De haalbaarheid van een bouwproject wordt mede bepaald door het tijdstip waarop
het gebouw in gebruik kan worden genomen. Daarom wordt er al in de
oriëntatiefase een globale planning gemaakt. De planning heeft ook invloed op de
kosten, omdat de kosten afhankelijk zijn van de bouwtijd. Ook worden in de
planning mijlpalen vastgelegd ten behoeve van de bewaking van de voortgang.
Tevens kunnen op die momenten de werkelijke kosten met de gebudgetteerde
kosten vergeleken worden.
Financiering
De voor de gebruiker meest in aanmerking komende rolverdeling en
financieringsvorm is afhankelijk van een aantal factoren, zoals:
• de mate waarin de gebruiker zelfstandig kan beslissen omtrent de aanschaf
en/ of het verwerven van het gebruiksrecht van kapitaalgoederen;
• de beschikbaarheid van eigen vermogen en eventuele alternatieve
aanwendingsmogelijkheden;
• de mogelijkheid om vreemd vermogen aan te trekken en de condities waaronder
een (externe) financier daartoe bereid is;
• de mogelijkheid om kapitaalgoederen in juridisch en/ of economisch eigendom
te verwerven en de waarde die de gebruiker hieraan hecht c.q. het prestige dat
de gebruiker ontleent aan het bezit van eigendom;
• de mogelijkheid (slechts alleen) het recht tot gebruik van kapitaalgoederen te
verwerven en de condities waaronder een investeerder daartoe bereid is;
• de gewenste flexibiliteit in het gebouwenbestand;
• de beschikbare exploitatiebudgetten gezien over meerdere jaren.
In het bovenstaande komt tot uitdrukking dat een voor de gebruiker meest in
aanmerking komende rolverdeling en financieringsvorm niet louter en alleen
afhankelijk is van factoren van zuiver financiële aard.
Tabel 6.1: relatieve keuze-argumenten rolverdeling gebruiker-flnancier

Realisatie
eigen wensen
Huur
Lease
Huurkoop
Zelfbouw

r

n

groot

Flexibiliteit

or
Klein

Exploitatiekosten
Korte termijn
Lange termijn

00100P

rr

Duur

Goedkoop

Dit laatste neemt niet weg dat, ook in geval een beslissing wordt genomen op grond
van niet-financiële aard, de financiële consequenties inzichtelijk kunnen worden
gemaakt.
Wat erg belangrijk is, nog voor de budgetbepaling, is dat opdrachtgever en
projectteam hetzelfde beeld van het object hebben. Dan is een opdrachtgever ook
bereid om het te financieren. Het is daarom slim om samen met de opdrachtgever
verschillende andere projecten te gaan bekijken, met het kostenplaatje dat eraan
hangt (de m 2 -prijs van deze projecten). Aan welk gebouw denkt de opdrachtgever
zelf en welke kosten denkt hij dat daarbij horen? "Wilt u een prestigieus gebouw als
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dat daar?" "Dan hangen daar wel die kosten aan." "Heeft u dat budget in
gedachten?" "Dan kunt u daar alleen maar deze gebouwen voor bouwen." Het
verkrijgen van een eenduidig beeld is van cruciaal belang.
Reserves
Met name in deze fase, waarin de gegevens vaak zeer summier zijn of zelfs deels
ontbreken, is de onzekerheid ten aanzien van het project zeer groot. Hierbij is te
denken aan bijvoorbeeld de exacte ruimtebehoefte en de locatie.
De in deze fase gemaakte kostenramingen zijn op zich globaal (op basis van
kengetallen), zodat de uitkomst als indicatie moet worden beschouwd van de prijs
waarvoor een dergelijk project kan worden gerealiseerd. Van bewust gecalculeerde
reserves is nog geen sprake, reële alternatieven zijn binnen de raming mogelijk.
Resultaat initiatieffase
• Globaal programma van eisen
• Verkennende planning
• Investerings- en exploitatiekostenraming. Deze vormen het uitgangspunt voor
gedetailleerdere kostenbewaking. Deze raming dient geaccordeerd te zijn door
de opdrachtgever

6.3.2 Projectdefinitie
De uitgangspunten en randvoorwaarden van het project worden nader onderbouwd.
Tevens worden uitgangspunten, randvoorwaarden en doelstellingen ten aanzien van
het proces bepaald: projectorganisatie, informatiestromen, verantwoordelijkheden,
beslismomenten, tijdspad.
Er zijn drie aspecten die vanuit het oogpunt van de kostenbeheersing aandacht
vragen tijdens de projectdefinitie:
1. De specifieke eisen en wensen van de gebruikers. Bouwkostenmanagement
dient zich te richten op het aangeven van financiële consequenties van gestelde
eisen en wensen. Zodoende wordt de opdrachtgever een spiegel voorgehouden:
"is dit wel wat ik wil en wil er zoveel voor betalen?"
De uitwerking van de globale eisen en wensen in meer concrete eisen en wensen
kan leiden tot extra druk op het budget omdat de kostenconsequenties
onvoldoende zijn voorzien of de eisen hoger zijn dan in eerste instantie
aangegeven.
2. De nadere uitwerking van gestelde globale technische eisen. Dit kan leiden tot
budgetoverschrijding. Indien dit het geval is, kan men naar alternatieve
oplossingen voor genoemde eisen zoeken.
3 . Locatie-aspecten en grondprijs. Inzicht in de opbouw van de grondkosten geeft
een basis voor onderhandeling over de te betalen prijs en de voorwaarden
waaronder levering plaatsvindt (bijvoorbeeld het aanleggen van infrastructurele
voorzieningen) .
Op basis van het PvE wordt een budgetraming opgesteld met behulp van
verschillende ramingtechnieken. Een voorbeeld van een budgetraming staat in de
bijlage. Daarmee worden in eerste instantie de bouwkosten geraamd. De overige
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investeringskosten zijn een percentage van deze bouwkosten of worden in overleg
met derden of door eigen inschatting bepaald. De meest gebruikte
ramingtechnieken zijn de elementenmethode en het gebruik van kengetallen of
gegevens van vergelijkbare projecten.
In de verschillende fasen van de totstandkoming van een bouwproject worden
hoeveelheden en kosten bepaald en wel in verschillende mate van nauwkeurigheid.
Ter ondersteuning van deze bepaling en verhoging van de nauwkeurigheid zijn en
worden kengetallen ontwikkeld. Deze zijn onder te verdelen in drie groepen:
Programmatische kengetallen
In de fasen oriëntatie en projectdefinitie wordt de benodigde vloeroppervlakte van
het gebouw vastgesteld zonder dat een ontwerp beschikbaar is. Dit zowel ten
behoeve van het instrueren van de ontwerpers als voor het bepalen van het
projectbudget. Hiervoor zijn twee soorten kengetallen ontwikkeld:
Kengetallen die oppervlakten genereren rechtstreeks naar de functie van de
ruimten;
Kengetallen die oppervlakten genereren als afgeleide van andere, reeds
vastgestelde ruim ten / aan tallen.
Deze kengetallen worden opgebouwd aan de hand van werkplekanalyses en
organisatie-analyses, c.q. worden verkregen door analyse van gerealiseerde
gebouwen. Dit laatste is met name het geval voor de constructie oppervlakte, de
verkeersoppervlakte en de benodigde technische oppervlakte. Met behulp van
programmatische kengetallen kunnen hoeveelheidskengetallen worden afgeleid .
Hoeveelheidskengetallen
Deze kengetallen geven de verhouding aan van een vast te stellen hoeveelheid ten
opzichte van een bekend gegeven. Dit kan gaan over aantallen, lengten,
oppervlakten en inhouden. De kengetallen worden door middel van het analyseren
van gerealiseerde projecten verkregen. Hierbij dienen steeds de specifieke
eigenschappen van die projecten vermeld te worden, zodat deze bij het toepassen
van de kengetallen in ogenschouw genomen kunnen worden.
Kostenkengetallen
Kostenkengetallen geven een indicatie van de kosten van gedefinieerde onderdelen
of groepen van onderdelen van het project. Dat kunnen bedragen zijn of
percentages van andere kosten.
Ook bij deze kengetallen is een differentiatie aanwezig in de nauwkeurigheid. In het
algemeen kan gesteld worden dat waar hoeveelheden fijner worden vastgesteld ook
het benodigde kostenkengetal van gelijke orde zal moeten zijn.
Bij het genereren van kostenkengetallen geldt dat deze zuiver moeten worden
gemaakt. Bijvoorbeeld: bij de nacalculatie van uitgevoerde werken wordt meestal
het uitgevoerde meer- en minderwerk betrokken. Waar het saldo van meer- en
minderwerk het gevolg is van additioneel werk op het bestek is dit, in het algemeen,
terecht. Indien echter sprake is van wijzigingen, aanpassingen of vervangingen,
dienen deze kosten bij het bepalen van de kostenkengetallen buiten beschouwing
gelaten te worden, of er zal een correctie moeten plaatsvinden ten aanzien van
eerder gemaakte kosten.
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Ge bruik van kengetallen
De drie soorten kengetallen worden vaak in combinatie met elkaar gebruikt. In de
onderstaande tabel is aangegeven in welke fase van het bouwproces de
verschillende kengetallen toepassing vinden.
Tabel 6.2: Overzicht wanneer welke kengetallen worden gebruikt

Soort
kengetal

Initiatief

Definitie

Projectfasering
Ontwerp Bestek en Voorbe- Uitvoering
reiding

ProgramX
X
matisch
HoeveelX
X
X
heden
Kosten
X
X
X
X = ten behoeve van rammg en toetsmg
o = Ten behoeve van toetsing

Nazorg
X

0

0

0

X

0

0

0

X

Doordat naarmate het project vordert de voor een raming benodigde gegevens meer
gedetailleerd beschikbaar komen is sprake van een aflopend gebruik van
kengetallen gedurende het project. In de beginfase zal bijna uitsluitend met
kengetallen gewerkt worden, terwijl in de volgende fasen deze geleidelijk vervangen
worden door meet- en calculatieresultaten. In de fasen bestek en aanbesteding zal
nog maar sporadisch van kengetallen gebruik worden gemaakt. In de fase
uitvoering is alleen nog sprake van meten en calculeren.
Aannemers daarentegen zullen tijdens aanbesteding en uitvoering wel gebruik
maken van op basis van nacalculatie verkregen kengetallen. Voor de opdrachtgever
en zijn adviseurs is de inschrijfbegroting de afsluiting van een periode van
ramingen, voor de aannemer juist een inschatting van zijn uitvoeringskosten .
Reserves
Na het gereedkomen van het Programma van Eisen in de projectdefinitie wordt een
budgetraming gemaakt met behulp van de elementenmethode. De
ramingsmethodiek is dan betrouwbaar en de mogelijkheid om tegenvallers binnen
de raming te compenseren is dus beperkt. Derhalve is het noodzakelijk om een
bedrag te reserveren om de diverse risico's op te kunnen vangen. Het blijkt dat een
aantal risico's niet gedekt wordt door de reserves in de budgetraming. Enerzijds
betreft dit zaken die zich in een voorgaande fase hebben afgespeeld, anderzijds
heeft dit betrekking op risico's waarvan de financiële gevolgen absoluut niet
kwantificeerbaar zijn. De overige reserves worden bepaald op zowel ervaringscijfers
als toekomstverwachtingen. Ze worden apart gespecificeerd zodat de uitgaven van
reserves later ook bewaakt kunnen worden.
Een richtgetal voor de post reserves als opgenomen in het budgetboek voor een
utiliteitsbouw project is 5% van de kostenposten waarover risico wordt gelopen. Bij
industriële projecten is deze post enkele malen groter.
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Resultaat projectdefinitie
• Een budgetraming voor investerings- en exploitatiekosten gekoppeld aan het
PvE
• Deelbudgetten/ontwerplimieten als taakstelling voor de ontwerpende partijen
• Een zodanig gespecificeerde begroting dat op basis hiervan kostenbewaking van
het ontwerpproces kan geschieden zowel op investerings- als op
elemen tenniveau
Een duidelijke projectorganisatie, waarbij iedereen weet wie welke taken en
verantwoordelijkheden heeft. Dit is van essentieel belang voor de beheersing van
het project en dus ook voor de beheersing van de kosten .
Overzicht bouwkosten management in de projectdefinitiefase

kostenbeheersing

Kostenontwikkelingen

• Taakstellend
projectbudget
• Gedetailleerde
investeringsen exploitatieraming

Goedgekeurd
budget
oriëntatiefase

•

Specilicke eisen en wensen
bewonels

•

Ullwerk"lg globale eisen

•

Lokatie·aspecten en orondpHjS

•

Koslensplcgel

•

Allernalicvcnsludies

•

Voorspelling op basis van
elvaring. inZicht in opbouw
van kosten

Figuur 6.3: bouwkostenmanagement in de projectdefinitiefase

6.3.3 Ontwerp
Het ontwerpen van een bouwwerk op basis van het PvE. In deze fase worden diverse
partijen aangetrokken, afhankelijk van de bouworganisatie. Het gaat in ieder geval
om een architect, eventuele adviseurs en, als het om een bouwteam gaat, de
aannemer(s) en installateurs. Het ontwerpen kan gesplitst worden in twee fasen:
het voorlopig en het definitief ontwerp.
De bouwkostenmanager richt zich in deze fase primair op de beheersing van het
bouwbudget. Dreigende budgetoverschrijdingen door de detaillering tijdens het
ontwerpen dienen te worden gesignaleerd opdat bijsturing kan plaatsvinden.
Daarnaast heeft de bouwkostenmanager een belangrijke rol door het inbrengen van
kostprijstechnisch gunstiger ontwerpoplossingen. Dit kan leiden tot meer kwaliteit
of tot lagere kosten, al naar gelang de opdrachtgever wil.
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Er mag worden verwacht dat tijdens het voorlopig ontwerp verschuivingen binnen
het budget optreden door de inbreng van de ontwerpende partijen. Op basis van het
voorlopig ontwerp kan een definitieve indeling van het budget worden opgesteld. De
gedetailleerde vastlegging van dit definitieve budget heet het budgetboek. Ook in de
volgende fasen zullen de kostenontwikkelingen getoetst worden aan dit budgetboek.
Zodra het budgetboek is vastgesteld, kan men verder gaan met het definitief
ontwerp. Het budgetboek geldt taakstellend voor de ontwerpers.
Druk op het budget kan om verschillende redenen ontstaan:
• Door aanvullende eisen en wensen
• Tijdens de detaillering blijken kosten niet goed ingeschat
• Vertragingen in het proces leiden tot een verlenging van de doorlooptijd en dus
tot extra kosten
• Onvolledigheid in het PvE
Onvolledigheid in het PvE kan opgevangen worden met de post reserves.
Reserves
In de ontwerpfase is naast de reserveringen voor risico's gedurende de resterende
looptijd van het project een tweede soort reservering aan de orde: de
ontwerpreserve. Deze heeft niet zozeer te maken met risico's als wel met de kosten
die zichtbaar worden bij het uitwerken van het ontwerp. Ter beheersing hiervan
wordt aan de architect en adviseurs een zogenaamde ontwerplimiet opgedragen,
waarbinnen het voorlopig ontwerp gerealiseerd moet worden. Vooropgesteld dat na
toetsing blijkt dat het voorlopig ontwerp binnen de ontwerplimiet gerealiseerd kan
worden, wordt vervolgens het resterende deel van het totaal budget vrijgegeven. Het
hiermee vrijgekomen bedrag is uitdrukkelijk niet bedoeld om programmatische
uitbreidingen te dekken, doch uitsluitend om de verdere uitwerking van het plan te
kunnen dekken. De ontwerpreserve is opgenomen in de bouwkostencijfers van het
budget en wordt niet als reserve gespecificeerd.
Resultaat ontwerpfase
• Definitief ontwerp waarin het te bouwen gebouw is vastgelegd
• Budgetboek
Overzicht bouwkostenmanagement in de ontwerpfase
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Figuur 6.4: bouwkostenmanagement in de ontwerpfase

6.3.4Bouw voorbereiding
Het ontwerp wordt uitgewerkt en vastgelegd in een bestek met bijbehorende
tekeningen. Hieraan worden administratieve bepalingen betreffende de uitvoering
toegevoegd. Na een aanbesteding op basis van het bestek worden de contracten met
de uitvoerende partijen gesloten.
Het bestek is de detaillering en complete vastlegging van het ontwerp. Ten opzichte
van het definitief ontwerp worden onder meer:
• Definitieve materiaalkeuzes gemaakt
• Mogelijke fabrikaten en leveranciers gekozen
• Hoeveelheden en afmetingen vastgesteld
• Aansluitdetails uitgewerkt
Al deze uitwerkingen en keuzes kunnen invloed hebben op de kosten. De gevolgen
van het bestek voor de kosten worden in een directiebegroting weergegeven. De
directie begroting wordt beschouwd als een voorspelling van de aanneemsom en
wordt getoetst aan het budget.
Planwijzigingen in de besteksfase zullen in de regel een zekere concessie inhouden
op het kwaliteitsniveau. De beheersmaatregelen zijn er dan ook vooral op gericht
om eventuele noodzakelijke wijzigingen te beperken tot het detailniveau van de
besteksuitwerking.
Specifieke werkzaamheden van de bouwkostenmanager in deze fase zijn:
• Het bewaken van het budget bij de verdere detaillering van het ontwerp
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Het opstellen of controleren van de directiebegroting. De directiebegroting hangt
prijzen aan het bestek en is als zodanig de laatste begroting van het ontwerp
voordat tot aanbesteding wordt overgegaan
Het aangeven van relevante besteksparagrafen ten behoeve van de
kostenbeheersing tijdend de uitvoeringsfase
Advies geven over de meest geschikte wijze van aanbesteden
Beoordelen ven het aanbestedingsresultaat
Het maken van prijsafspraken met de aannemers

In het bestek of in de feitelijke opdracht die wordt versterkt moeten een aantal
belangrijke zaken geregeld worden, waarmee tegenvallers qua kosten tijdens de
uitvoering voorkomen worden. Voorbeelden:
• De wijze van verrekenen of de afkoop van loon- en prijswijzigingen
• De verzekering van het werk
• De wijze van betaling
• Procedures voor meer- en minderwerk
Met de aanbesteding treedt een nieuwe fase in voor de bouwkostenmanager: het
werken met de uitvoerende partijenen het onderhandelen over kosten en
uitvoeringstechnieken. De diverse budgetten worden vanaf nu uitgegeven.
Reserve
In de bouwvoorbereidingsfase ligt een groot deel van het risico bij de aanbesteding.
Hier moeten immers de werkzaamheden voor de fysieke realisering van het project
worden ingekocht. Voor wat betreft het marktrisico wat een opdrachtgever loopt
geldt hetzelfde als bij de ontwerpreserve: deze reserve is opgenomen in de
bouwkostencijfers van het budgetboek en wordt dus niet apart als reserve
gespecificeerd.
Het besluit om reserves aan te spreken is uiteraard sterk afhankelijk van de mate
waarin dit in eerdere fasen is gebeurd en de mate waarin men inzicht heeft in de
risico's die zich in de toekomst voor kunnen doen. Hoewel dus de nodige
voorzichtigheid op zijn plaats is, is het contracteren van uitvoerende partijen een
belangrijke mijlpaal voor de mate van aanwenden van de post reserves.
Resultaat bouwvoorbereidingsfase
• Budgetboek, al dan niet aangepast
• De directie begroting
• Contractuele afspraken met aannemers op basis van bestek en tekeningen, de
open begrotingen en mogelijk andere documenten
Overzicht bouwkostenmanagement in de bouwvoorbereidingsfase
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Figuur 6.5: bouwkostenmanagement in de bouwvoorbereidingsfase

6.3.5Bouwuitvoering
De bouwkundige aannemers, aannemers van technische installaties en eventuele
overige aannemers bouwen het project. De fase eindigt met de oplevering van het
bouwwerk.
De basis voor de bewaking van de kosten vormen de contracten met de uitvoerende
partijen. Daarnaast wordt het totale budget bewaakt op basis van het budgetboek.
In het verlengde van een goed bestek en contract is een goed financieel
bewakingssysteem nodig. Dit bestaat uit twee delen: een deel kostenadministratie
(administratieve kant) en een deel kostenbeheersing (beleidskant).
1. Administratieve aspecten. Hierbij gaat het met name om het maken van
afspraken met de uitvoerende partijen en de registratie van de reeds aangegane
verplichtingen. Ze dienen ook om na te gaan of de juiste bedragen of facturen
opgevoerd en voldaan worden.
Voorbeelden:
• Het vaststellen en registreren van meer- en minderwerk
• Het maken van afspraken over de termijnbetalingen
• Het maken van regelmatige financiële overzichten tot en met de oplevering
2. Kostenbeheersing. Dit omvat in hoofdzaak een adequate financiële rapportage
van het verloop en de stand van het project ten opzichte van het beschikbare
budget. De financiële rapportage bestaat uit een drietal overzichten:
a) De opgedragen werkzaamheden. Hierop kan geen invloed meer worden
uitgeoefend
b) De nog op te dragen werkzaamheden. Dit geeft een voorspelling van toekomstige
verplichtingen ten opzichte van het restant budget. Hiervoor kunnen nog
corrigerende maatregelen genomen worden om het project alsnog binnen budget
te realiseren
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Het totaal van opgedragen en nog op te dragen werkzaamheden. Dit geeft inzicht
in de totale financiële stand ten opzichte van het budget en in de nog benodigde
financiële middelen.
Een voorbeeld van een financieel rapport staat in bijlage xxx

cl

Specifieke kostenrisico's waarop men in de uitvoeringsfase attent dient te zijn, zijn
onder meer:
• Loon- en prijsstijgingen
• Stelposten
• Verrekenbare hoeveelheden
• Wisselkoersverschillen
• Vertragingen
Reserves
De risico's in de uitvoeringsfase hangen in hoge mate af van de kwaliteit van de
ontwerpende en uitvoerende partijen. Bij een goede gevoerde selectieprocedure waar
kwalitatief goede ontwerpende en uitvoerende partijen zijn geselecteerd zal de kans
op bijvoorbeeld fouten in het bestek of ernstige uitvoeringsfouten gering zijn.
Bovendien is de looptijd van uitvoering van belang; bij langlopende projecten zal het
risico relatief groot zijn bijvoorbeeld door het op den duur niet meer beschikbaar
zijn van specifieke materialen .
Vooropgesteld dat de aard van het project, de looptijd van de uitvoering en de
kwaliteit van de bouwpartners dit toelaat, kan de reserve in de uitvoeringsfase
worden afgebouwd tot een relatief klein bedrag ten behoeve van de ingebruikname.
Resultaat uitvoeringsfase
• Oplevering project
• Overdracht bouwwerk van projectorganisatie aan de beheersorganisatie
• Eindafrekening aannemers en adviseurs
Overzicht bouwkostenmanagement in de uitvoeringsfase

Pagina 117

/lJ"'\

Bijlage: Kostenbeheersing

Projectaanpak Nieuwbouw Hoofdkantoor

kostenontwikkelingen

Budgetboek
Contracten

•
••

•

Afrekening

•
•
•
•

Meer·/!nindeTwe!1l
Prijsrisico
Stelposten
Vertraging

Continue rapportage
Administratieve procedures

Contractueel afgrendelen
Altematievenstudics

Figuur 6.6: bouwkostenmanagement in de uitvoeringsfase

6.3.6Ingebruikname
Voor de ingebruikname van het bouwwerk zijn vaak binnen het projectbudget
deelbudgetten gereserveerd. Dat maakt dat de ingebruikname onderdeel is van het
project en dus ook onderdeel is van de kostenbeheersing.
De kosten verbonden aan de ingebruikname (verhuiskosten,
onderbezettingsverliezen, eerste schoonmaak e.d.) staan ofwel onder het kopje
bijkomende kosten als aanloopkosten gedefinieerd, ofwel als separate kostenpost
startkosten. Bij de beheersing van de startkosten is met name een goede planning
van de activiteiten en rapportage van de voortgang van belang. Vaak is er sprake
van onvoldoende beheersing van het inhuizingsproces. Aan te bevelen is een
voortgangsbewaking op een drietal items:
1. Activiteitenplanning (tijd en organisatie)
2. Bestedingen (kosten)
3. Personeelsinzet (organisatie)
Reserves
De reserve tijdens de ingebruikname-fase is bedoeld voor niet te verhalen schade bij
inrichting of verhuizing en additionele gebruikerseisen. De hoogte van de
reservering zal groter dienen te zijn naarmate de te huisvesten organisatie qua
structuur en functie complexer is.
De reserve wordt tot nihil afgebouwd op het moment dat de ingebruikname-fase is
afgerond en de organisatie in zijn nieuwe huisvesting is opgestart. Een eventueel
positief saldo vloeit dan terug naar de opdrachtgever, of er wordt gezamenlijk een
alternatieve besteding gezocht, bijvoorbeeld ten aanzien van de inrichting van het
gebouw.
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Resultaat ingebruikname
• Volledig operationeel bedrijfsproces
• Opmaak financiële eindbalans

6.4

Bijlagen kostenbeheersing

6.4.1 Terminologie vloeroppervlakte van gebouwen
Vloeroppervlakten kunnen op verschillende wijze worden gemeten. Voor hetzelfde
gebouw of deel van een gebouw kunnen de aantallen m 2 vloeroppervlakten al naar
de methode van meten tot meer dan het dubbele uiteenlopen. Voor men gaat praten
over kosten of de prijs per m 2 is het daarom aan te bevelen eerst duidelijk het soort
m 2 en de methode van meten af te spreken. Elke methode van meten levert een
vloeroppervlakte met een eigen naam. Deels zijn deze omschreven in het
normaal blad NEN 2580 'Oppervlakten en inhouden van gebouwen, termen,
definities en bepalingsmethoden'.
Omschrijving per soort oppervlakte
De oppervlakten van terreinen en vloeren worden bepaald als de oppervlakte van
hun verticale projectie op het horizontale vlak. Zij worden uitgedrukt in m 2 •
• Terreinoppervlakte: opgesplitst in bebouwd, onbebouwd, overbouwde en
onderbouwde oppervlakte;
• Vloeroppervlakte: de totale vloeroppervlakte wordt de bruto vloeroppervlakte
genoemd, deze is onderverdeeld in netto vloeroppervlakte van gebouwen en
buitenruimten en de tarra oppervlakte;
De netto vloeroppervlakte is weer nader onder te verdelen in: installatie
oppervlakte, verkeersoppervlakte (horizontaal en vertikaal) en nuttige
oppervlakte (gebruiksoppervlakte met uitzondering van niet-statische
bouwdelen en buitenberging/ stallingsruimte).
Bruto vloeroppervlakte (bvo): de bruto vloeroppervlakte (bvo) is de totale
oppervlakte van ene gebouwen wordt gemeten tot aan de buitenkant van het
gebouw. De bvo is de som van de bvo's van alle vloerniveaus. In de bvo worden
echter niet meegeteld uitstekende delen kleiner dan 0,5 m 2 , schalmgaten en vides
groter dan 4 m 2 , kruipkelders, daken en open brand- ofvluchttrappen buiten het
gebouw.
• Tarra-oppervlakte: Dit is op te splitsen in niet-statische bouwdelen, statische
bouwdelen, ruimten lager dan 1,5 m.
• Netto vloeroppervlakte: het verschil tussen bvo en tarra-oppervlakte.
• Installatie-oppervlakte: de oppervlakte die dient voor het onderbrengen en
bedienen van de technische installaties.
• Verkeersoppervlakte: de oppervlakte die dient voor de verkeersontsluiting en
verkeersontwikkeling van het gebouw.
• Nuttige oppervlakte: de som van oppervlakten primair gericht op het gebruik
van het gebouw. Hieronder vallen de afdelingsruimten, sanitaire ruimten,
magazijnen en opslagruimten en speciale nevenruimten zoals restaurants,
computerruimten, enz.
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Afdelingsoppervlakte: deze is opgebouwd uit de oppervlakte van de werkplek, de
oppervlakte voor de circulatie ten behoeve van de werkplekken onderling en de
oppervlakte van supplementaire ruimten binnen de afdeling.
De verschillende oppervlakten zijn in figuur 6.7 weergegeven.
-----~r_-----r------------------~

vloeroppervlakte we~plek
inclusief looproutes tU$Sln
wetl<plekXen

Nunig
vIoeropp.
Netto

50 %

~upplementa!re

vIoefllW·

afdelinQsruimle

Bruto
vIoefOPP_

L
________________________________
• sanitaire
ruimlen, bergingen

~

: spcciaie ruimten
• builenbergino. slaJlinQ

r---I
_,
, rulmten \'OOf' horizontaal en verticaal verkeer

--.------------1

.--_._--------------------------------------~

.~

:' tèdmlsctu! erst. blie ruimten

: nieHtaliSthe ~
t
.
.
Tarra
t stattSC/le bouwdelen
, vIoeropp. L---______________________________________
I
: ruimten tager dan 1.5 m.
I
I

I

~

.

Figuur 6.7: schematische weergave van de genoemde oppervlakten

Bruto/nuttig verhouding
Dit is een factor of kengetal verkregen door de bruto vloeroppervlakte te delen door
de nuttige vloeroppervlakte. Dit getal wordt als maatstaf gebruikt voor het
beoordelen van hoe efficiënt een plattegrond is ingedeeld in bruikbare ruimten. Het
wordt ook gebruikt om, uitgaande van de nuttige vloeroppervlakte genoemd in het
PvE, te komen tot een indicatie van de bruto vloeroppervlakte.
Indicaties voor deze verhouding voor enkele gebouwsoorten zijn:
kantoorgebouw: 1,45 - 1,65
algemeen ziekenhuis: 1,60 - 1,80
school: 1,40 - 1,60
Verhuurbare oppervlakte
De huurprijs van een gebouw of deel van een gebouw wordt dikwijls bepaald door
de overeengekomen prijs per m 2 per jaar te vermenigvuldigen met de verhuurbare
oppervlakte. Een mogelijke definiëring van deze oppervlakte is in bijlage B van het
normaalblad NEN 2580 gegeven. De oppervlakte is minder dan de netto en meer
dan de nuttige oppervlakte van de afdelingen en de daarbij behorende speciale en
nevenruim ten.
Bij de oppervlakte van de afdelingen en de speciale nevenruimten worden in het
algemeen geteld: de garderobes en bergruimten, de sanitaire ruimten, de
gangen/horizontaal transport, de constructieoppervlakte van binnen- en
buitenwanden en kolommen direct bij deze ruimten betrokken.
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Bijlage 6.1: voorbeeld van een budgetraming
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Bijlage 6.2: model voor het maken van elementenramingen
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Bijlage 6.3: voorbeeld van een exploitatiematrix
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Bijlage: Foreign architect
F.A = Foreign Architect
L.A = Local Architect

7. 1 Case no. 1 : Bonnefantenmuseum - Maastricht
On 31 of May 1989 The Provincial Government of Limburg announced it's intention
to build a new Bonnefantenmuseum and reserved the sum of 40 million guilders for
this purpose.
The next year The Provincial Council commissioned the Italian Architect Aldo Rossi
to make the design. Construction lasted two years (6.92 unti16.94) and the
official opening was on 9.5.1995.

7.1.1 Interview no. 1: Mr. Alexander van Grevenstein
Choosing design teams:
Mr. Grevenstein has been presenting the user since announcement of this project.
His recommendation to employ Aldo Rossi based on his reputation was granted by
the dient (The Provincial Government) without considering other candidates.
Mr. Grevenstein was involved throughout all the process stages and became the
general director as the museum was opened.
Grabowsky and Poort (G&P), a big engineering bureau from Eindhoven was chosen
by the dient to be the local office responsible for detailed design, and supervision.
Aldo Rossi nominated Umberto Barbieri, an Italian Architect having an office in
Amsterdam as his local representative for coordinating and translating between the
two design teams.
Design and Building Process:
Through the Preliminary design Aldo Rossi paid monthly visits where, the user, his
local representative and the local engineering bureau were present. Discussions
were on the conceptuallevel about design and appearance, general sketches
without literal documents.
Definite design was done solely by the local bureau and when contract documents
we re ready tendering was done based on lump Sum prices.
When a contractor was awarded the bid an external inspector was nominated by
the Province, to control budget issue.
Towards and throughout the construction weekly meetings were held. These
meetings were usually effective and fruitful thanks to the good understanding and
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cooperation between the user's representative and the Architect. They shared the
same perception aboutmost of the issues, same priorities and usually had strong
common opinion in those meetings.
Fees allocation:
Gross division of design and management fees was:
- Foreign Architect (including local representative: 500,000 guilders (1.25%)
- Grabowsky & Poort: 1,000,000 guilders (2.5%)
- External project manager: 1,000,000 guilders (2.5%).
Disputes, level of contractor claims:
Due to the good understanding between the Architect and the user, and the clear
distinction between the architect and the engineering bureau - disputes about
design issues were minimal. This inspired also the accuracy of detailed design so
the contractor claims were also relatively low.

7.1.2 Interview no. 2 : Prof. Kleinman
Design Process:
The client had separate contracts with the two design teams.
A clear division of responsibilities was wen defined according the design phases:
Aldo Rossi the Architect was responsible to the conceptual design. He was the sole
authority in whatever concerned the appearance of the building.
He was working in his office in Italy, and was paying monthly visits to The
Netherlands, to get feedback from the user, and discuss materialization options
with his local representative and with G&P.
Paperwork was mainly sketches with very few labels and literal documents, such
that the language difference was not aproblem ..
This stage was concluded by the set of sketches comprising the Definite Design.
G&P office, directed by Prof. C.S. Kleinman was responsible for the detailed design
stage that included preparing all bid documents as follows:
• Drawings (architectural and structural)
• Specifications
• Other documents
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Prof. Kleinman was leading this stage while Aldo Rossi was reported about main
issue, allowing him to check compatibility with his views.
Building process organization:

Figure 7.1 Bonnefanten Museum - Process Organization - Traditional Method.

Clear distinction of roles underlies the building process as described in the
diagram.
The dient had four separate contracts: with the Architect, the Project Manager
(delegated dient), the Engineer (G&P engineering bureau), and the Contractor (HBM
group).
In the preliminary design stage the Architect absorbed the dients view through
continues dialog with the user (Mr. Grevenstein), and some discussions with the
engineer. The outcome of this stage was definite design sketches.
Throughout later stages he was monitoring detailed design, and responding to
specific issue through discussions with the engineer.
The Project manager was chairing regular meetings, directing the other partners as
well as various external advisors. His main task was to con trol budget issues.
The Engineer was responsible for the detailed design (Architectural and structural
drawings) . He was also nominated Director of the works - supervising and directing
a the contractor , 80 he actually played at two critical junctions in the processArchitect - Engineer
Engineer - Contractor
The contractor receiving detailed design documents all written in Dutch, had
minimal influence on the design or on the building methods . On the other side his
risk was minimal , few questions came up along realization time, directed to the
engineer (technical issues) or to the project manager (costs and payments).

Pagina 127

/I)""

Bijlage: Foreign architect

Projectaanpak Nieuwbouw Hoofdkantoor

Disputes, level of contractor claims:
Clear definition of responsibilities, where the output of the architect's work is
mainly sketches, good co-operation and understanding with the engineer, the help
of the architect's local representative have all contributed to high co-ordination in
the building process and there was no real effect to the "foreign architect"
situation.
One big engineering bureau, having comprehensive responsibility over detailed
design and supervising the contractor, minimised contact points the architect and
the contractor had to struggle.
All those factors contributed to efficient design process and low level of contractor's
claims.

7.2

Case no. 2: ABN-AMRO Bank Head Office - Amsterdam
In 1991 the Managing board of ABN AMRO Bank decided to build a new head office
in Amsterdam. Ten Architects, Dutch and foreign, were invited to subrnit their
design studies, out of which Henry Cobb FAIA of Pei Cobb Fredd & Partners, New
Vork , was chosen.
Construction lasted three years, 1996-1999, total cost 700 million guilders.

7.2.1 Interview no. 3: Ing. Peter Bos
Selection process of foreign and local Architect:
ABN AMRO Bank N.V. of Amsterdam (referred hereinafter as the Principal) applied
to a number of both Dutch and foreign firms of architects to submit design study
for its new he ad office in Amsterdam.
Based on this work the Principal choose Pei Cobb Fredd & Partners of New Vork
(PCF) to be the Architect for this project.
In a similar way the Principal applied to six local architect bureaus, after checking
their reputation and proposals the Principal choose de Architekten Cie of
Amsterdam to be the local co-architect.
Building process organization:
This complex project was managed according the Building team procurement
method comprising three core teams:
ABN- managing board: the client represented by project manager, a group of
directors and other stuff members of the bank, plus external consultants of the
bank.
Design Team: The two architect bureau's (PCF and Cie) and specialised
consultants.
Construction Team: The design team plus the main contractor.
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Figure 6.2: ABN AMRO Bank - Process Organization - Building Team Method

Figure 6.3: ABN AMRO Bank - Participation in design issues
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Cie (the co-architect) fulfilled the task of Project manager and supervisor.
The diagram above shows relative fluctuations in each party's participation in
design issues.
The Client publicized Program of demands based on which various architect
bureaus (including PCF) submitted Design studies.
After signing the contract both bureaus were involved in the Provisional design, and
after negotiations with the Client and the authorities they concluded the Final
design stage with a detailed set of specifications, drawings and budget estimation.
PCF was leading the design process up to this stage.
After being awarded for this tender the contractor together with the architects
formed the construction team .The Construction Preparation stage begun, where
due to the interaction between the Contractor and the architects more detailed
building documents were produced.
The contractor agreed at this stage that they will be in English following the
American standard for building documents.
Two problems emerged as the process was going on:
1) Language Problem: The contractor, mainly through negotiation with local subcontractors, had difficulties with the English and the American format
documents.
Finallya decision had been taken to reverse all working documents and pre pare
new ones in Dutch language and format.
2) The contractor claimed many times th at he had no part in the early design, no
influence on developing solutions etc. so everything he is asked to do should be
described in detailed drawings.
PCF attitude as an American architect was different. He desired to minimise
interactions with the contractor, like letting him interfere in the design. To his view
the architect prepares drawings up to a certain amount of detailing, and the
contractor must carry on alone, fuliy complying the documents he's received, giving
his own interpretation wherever there is room for it.
This issue was difficult to overcome and a lot of discussions, reworking, and even
disputes resulted from it.
This additional work is demonstrated in fog. no. 3 in the construction preparation
stage:
Instead of shifting more responsibility to the contractor, while the architect is
supposed to be less involved (along the dotted Hne), the contractor faced many
difficulties and too frequently applied for clarifications to the design team. This
caused delays and additional work for both architect bureaus.
Some of the discussions about design issues continued in the realisation stage,
usually treated by Cie who had the role of building manager and supervisor.
Discussions about design issues is also expressed in the project delivery stage
where the contractor raised a lot of causes for additional compensation and the
client reluctantly agreed to significant part of them.
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Contracts, Responsibilities and fees:
The primary contract is between the Client and the architect bureaus. The contract
refer to them as one entity called "the Architects", or it refers to each bureau
specifically, PCF the American bureau as the designer, Cie the Dutch bureau as the
supervisor of the project in the Netherlands.
The line dividing responsibility of each bureau's is defined in the contract:
PCF is pre paring most of the design from conceptual to detailed. Chairing design
meeting.
Cie is helping in design adaptation to Dutch law and regulations, conducting
negotiations with local authorities, helping in choosing the contractor and subcontractors, chairing project management meetings, managing the construction
and supervising the contractor.
Total final consulting payment to each bureau was predetermined and is specified
in the contract. Out of total cost of 700 million guilders the sum paid to all design
consultants was around 9%.
A special appendix to the contract called Rules of Cooperation is signed by all
parties involved in the building process (architects, consultants, contractor, subcontractors). It includes roles definitions, obligations, meetings procedures (timing,
participants and chairman).
A pecial agreement between the two architect bureaus describes more specifically
missions each of them has to undertake . To minimize discussions the division of
tasks in per cents is specified for each stage.
Regulations, periodical meetings:
In the design process 5 designers from PCF and 20 from Cie were involved.
American crew was paying about 10 visit per year to the Netherlands, and grater
number of Dutch crew's visits in the U.S. was required for discussions, getting
more directions, etc.
The design was basically done in the U.S., wh ere the Dutch team was basically
transferring and interpreting the issues, managing local negotiations and
meetings ..
Major problems and way of solving them:
Conducting all the design in the U.S with lower autonomy to the local architect, no
permanent representative to the designer in the Netherlands had all caused delays
and difficulties in the design process.
Reacting to the con tractors questions usually took too much time because phone
calls and faxes were needed to transfer questions and aoswers (internet wasn't
applied yet in those years 1992-1996), and time lag in working hours between the
continents caused additional delays.

Pagina 131

1I1M\

Bijlage: Foreign architect

Projectaanpak Nieuwbouw Hoofdkantoor

The difficulties in working according English document were problematic to the
contractor. After one year a decision was made according his request to rewrite
everything in Dutch.

7.2.2 Interview no. 4: Ted F. Zwierzina.
Dispute solving:
Some cases of disagreement between the two architect bureaus were brought up for
the client's decision. Sometimes he consulted external advisors for solving these
issues.
The client tried to meet those of the contractor's claims th at were true, in order to
avoid juridical process.
The client concluded that working with foreign architect in such a complex project
requires much more attention to laying down of detailed concept prior to the actual
design. This includes the design concept and procedures of working together with
the local architect.

7.3

Case no. 3 : Groninger museum - Groningen
A gift of 25 million guilders from the N.V. Nederlandse Gasunie to the City of
Groningen, was the impetus to building new municipal museum building.
Preparatory committee with representatives of the Museum, the City and Dutch
Gas started on 1987 discussions about choosing of architect and the location.
The first issue was settled by the help of the nominated project manager (see next
interview) : The Italian artistic jack-of-all-trades Alessandro Mendini, who's work
was already represented in the collection of the Groninger Museum, was chosen as
the main architect.
The other issue was problematic: A lot of apposition aroused to the desired location
-by the old canal and opposite the central station. Opponents appealed to court and
the building could only start on April 1992, although definitive design was
approved already in 1990.
The project was completed on October 1994, with total co st of 80 million guilders.

7 . 3.1 Interview no. 5 : Architect H. Schijf
Architect H.Schijf is managing architect bureau in Groningen. He was chosen as
local co-architect by the preparatory committee out of three bureaus that were
asked to bid for this service.
The design process
The main architect integrated in the design process 6-8 additional
designersjartists, most of them foreigners. His vision was to let them express
themselves with as minimal restrictions as possible. The design process faced
difficulties and delays, especially in its early stages as problems of physical
location, language, cultural and mental diversity was very dominant.
Meetings were held in Milan, in Schiphol airport, or in Groningen. The English
language was used primarily, additional languages was also needed sometimes,
when problems in getting the real interpretation of the issues discussed, were
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encountered.
This situation continued until definitive design was completed and contract
documents were issued.
The detailed design stage was done in the Netherlands led by the local architect and
it went much faster and more smoother. The site conditions were difficult and
interactions with the contractor were very fruitful to the design process.
Contracts, Responsibilities, Fees:
The dient signed one contract with both architects assigning them responsibility
for the design process: Mendini for the conceptua! design, Schijf for the technica!
detai!ed design. The architects signed additiona! agreement between themse!ves
allocating responsibility for the conceptual design (Mendini 90% , Schijf 10%) , and
for the detailed design (Mendini 10%, Schijf 90% - induding supervision).
Separate contracts were signed with other architects.
Total design fees were according Dutch regulations, divided to 60% to Mendini,
40% to Schijf.

7.3.2Interview no. 6 : H. Weulink
Selection of the foreign Architect:
The director of the museum Mr. Frans Haks, insisted th at the Alessandro Mendini
will be the sole candidate. Other me mb ers of the preparatory committee opposed.
The project manager settled this argument by setting three conditions for the
nomination:
Alessandro Mendini will work in cooperation with his brother, Francesco (who is
formal architect); Dutch architect will be nominated to tune the design to Dutch
regulation, and carry on the detailed design; A group of additional international
designers wiU be invited to design specific parts of the museum ,it has to comply
however to Mendini's overall design.
Selection of local Architect:
This process wad led by the project leader from the municipality. He chose H. Schijf
out of four bureaus based on the following criteria: Good reputation in cooperation
with Foreign architects, ability to allocate in his work enough amount of critici sm
with respect and priority to the foreign architect.
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Building Process Organization:

Figure 6.4: Groninger Museum - Process Organization - Building Team
Method

The steering group, initially called the preparatory committee, was responsible for
design realization as well as for the preparation and monitoring of the building
process. They hired the project manager who chaired al the three groups of the
building team (see diagram above).
The design group included the Italian and local architects and the contractor.
Several other guest architects/designers from Europe (Netherlands, Italy, Austria,
Switzerland) and USA joined the group temporarily to discuss their specific part,
usually it was done by creating special sub-group.
The construction group included the main contractor, the head architects, and for
certain periods the relevant specific architect/designer or sub-contractor.
Design Process:
The museum was built in two phases.
Phase one was based on the original budget of 30 million guilders. Based on
definitive design contractors' biddings were submitted, the chosen contractor joined
the building team and he
Participated in detailed design meetings.
While building the first phase it was decided to go on with the second phase.
The design process was different due to two reasons:
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•

The main part of this phase was ad ding another fioor to the museum building,
based on the design of Frank Stella - an American sculpture, so another foreign
architect became dominant throughout this phase.
• The same contractor continued for this phase, he was involved from the
beginning in detailed design issues, budgeting etc.
Despite this fact he had many claims by the end of this phase (about 1.5 million
guilders), while no claims aroused from him conceming the first phase.
Risk management:
Risk allocation and management was very strict in this project. It was public
building, built by private and public money, in controversial site, with technical
difficulties characteristic to a building pit in the middle of existing canal.
The contracts related to those risks the could be seen beforehand.
The project manager had to submit to the steering group and the stake holders a
quarter report about the project progress in: finance exploiting, quality
management, meeting time schedules, risks and measures to overcome them.

7.4

Appendix
Apendix 1: The questions asked in the interviews.

Acquiring foreign architect
1) Selection process of the foreign architect.
2) Selection process of the local architect.
3) Building process organization.
4) Organization and management of the design (language and other problems).
5) Contract (with the dient) and special cooperation agreement between architects.
6) Fees allocation.
7) Responsibilities and risk management.
8) Special regulations, periodic meetings, etc.
9) Dispute solving (opposite ideas, discussions and disagreements, language and
culture differences).
10) Major problems aroused in the whole project : causes, way of solving, how is it
related to the foreign architect, conclusions.
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