deel II
Innovatie
in de bouw
Innovaties in de bouwketen móéten niet alleen van
de grond komen om uit de crisis te raken en een
duurzame praktijk te kunnen opbouwen – ze komen
al van de grond. Deel II brengt innovaties in beeld
in de bouw, de infrastructuur, de sector beheer en
onderhoud, assetmanagement en vastgoed, renovatie en
transformatie, en gebiedsontwikkeling.
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De Beemster , Joost van den Vondel

Rotown magic
Rotterdam is niet te filmen,
De beelden wisselen te snel,
Rotterdam heeft geen verleden
en geen enkele trapgevèl

Pionieren met
innovatie

Rotterdam is niet romantisch,
heeft geen tijd voor flauwekul,
is niet vatbaar voor suggesties,
luistert niet naar slap gelul
’t Is niet camera-gevoelig,
lijkt niet mooier dan het is,
Het ligt vierkant hoog en hoekig,
gekanteld in het tegenlicht
Rotterdam is geen illusie,
door de camera gewekt,
Rotterdam is niet te filmen,
Rotterdam is vééls te ècht,
Jules Deelder
Uit: Vrijwel alle gedichten, 2004 (De Bezige Bij, 2004)
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Een bouwproces
met fasen en participanten.
(Bron: Roelofs en
Reinderink 2005)

Hoe het was: de klassieke organisatie in de bouw
* Beide figuren zijn ontleend aan ONRI [tegenwoordig NL Ingenieurs].
Roelofs en Reinderink
2005, Bouworganisatieen contractvormen. Ordening, standaardisering
en toepassing 2005

De bouwketen in Nederland is sterk gefragmenteerd met vele rollen en partijen.
Om te kunnen ordenen zijn door de brancheorganisatie ‘NL Ingenieurs’ twee
schema’s gemaakt: het ‘basis bouworganisatiestructuurschema’ en het ‘participanten in een tijd-, fase- en processchema’.*

Financier
Schema van de
bouworganisatiestructuur.
(Bron: Roelofs en
Reinderink 2005)

* In het verleden
waren er slechts twee
partijen: de bouwheer
en de bouwmeester.
Met de specialisatie in
kennisgebieden zijn
nieuwe rollen ontstaan:
architect, stedebouwkundige, landschapsarchitect, gespecialiseerde
adviseurs, constructeurs,
installatieadviseurs en
-bureaus, ezovoort.

Opdrachtgever

Projectmanager
Directievoering en
toezicht

Advieskolom
Conceptuele Architect
Facilitair bureau
Landscaping
Interieur
W&E adviseur
Constructeur
Process Ingenieur

Aannemers
gespecialiseerd
Fundering
Ruwbouw
Gevels
Daken
Interieur
W&E

De basis van elke bouworganisatievorm bestaat uit een klassieke contractvorm
waar drie partijen bij betrokken zijn: opdrachtgever, bouwer(s) en adviseur(s).*
In het basis bouworganisatiestructuurschema zijn daar ‘moderne’ participanten
aan toegevoegd: financier(s) en diverse bouw- en adviesspecialismen. Tot de
ontwerpers behoren onder meer landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen,
architecten, en constructie- en installatieadviseurs. Aan de uitvoerde kant zitten
onder anderen: aannemers die gespecialiseerd zijn in fundering, ruwbouw, gevels, daken, inbouw,. Een palet aan toeleveranciers vormt de volgende schakel,
gespecialiseerd in bijvoorbeeld beton, staal, prefabwanden en -vloeren, elektrische installaties, warmte- en koudetechniek, liften.

Financieringsinstelling
Projectmanagement

* Contracteren via
functionele specificaties
wordt bij infrastructuur
ruimer opgevat: meer
focus op uitkomst en
resultaat en minder naar
de wijze waarop. Een
functionele eis kan bijvoorbeeld zijn ‘zorg voor
een verbinding tussen
oever A en B’. Of dat via
een brug of een tunnel
wordt gedaan wordt
in het midden gelaten.
Opdrachtnemers zijn vrij
in de keuze: zoals brug,
tunnel, boot.

Facility
management

Projectmanagement
Ontwerpmanagement

Ontwerp

Consultant
projectdefinitie

Ontwerpmanager

Klant

Constructie
management
Realisatie
door
aannemers
en
leveranciers

Een groeiende groep ondernemers in de bouw probeert zaken anders aan te pakken. Omdat opdrachtgevers dat vragen, omdat ze menen dat hun eigen processen
veel efficiënter ingericht kunnen worden en omdat de financieel-economische
crisis dwingt kritisch naar de eigen bedrijfsvoering en positionering te kijken.
Dit hoofdstuk gaat over innovaties in de bouw. Aan de voorbeelden gaat een
korte beschrijving vooraf van de traditionele organisatie in de sector. Een groot
aantal interviews met pioniers in BIM en allerlei andere innovaties in het organiseren van bouwprojecten, schetst een beeld van een kantelende sector. De crisis
dwingt tot innoveren en pioniers nemen een voorsprong op de achterblijvende
concurrentie.

7 – Pionieren met innovatie

Technische specificaties
Ingenieurswerk
Detail Ingenieurswerk
Werktekening
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Conceptueel ontwerp
Functionele specificaties
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Consultant projectdefinitie
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Bouw

Gebruik
en onderhoud

Ieder bouwproces begint met een opdrachtgever en het conceptueel, economisch
en functioneel definiëren van een bouwopgave. In de figuur over fasering van
het bouwproces zijn dat de paarse balken. Tevens zijn dat de bouwprocescomponenten waarvoor de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever ligt – eventueel bijgestaan door een adviseur, bijvoorbeeld een architect. Vervolgens wordt
een opdracht verstrekt en vindt overdracht van verantwoordelijkheid plaats
van opdrachtgever naar opdrachtnemer: bouwers en aannemers verschijnen in
beeld, net als toeleveranciers en industriële bedrijven. Het moment waarop die
overdracht plaatsvindt, varieert in de tijd en hangt samen met de contractvorm
die partijen kiezen.
Bijvoorbeeld:
• contracteren op basis van functionele specificaties heet turn key*. De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor design management (technisch ontwerp, engineering, werktekeningen) en construction management
• de realisatie van het bouwproject. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor
een conceptueel ontwerp (ruwe schets) plus de functionele eisen die aan het
object worden gesteld
• contracteren op basis van door een opdrachtgever opgestelde technische
specificaties heet design and construct dat bestaat uit design management en
construction management (met uitzondering van technisch specificeren). Een
opdrachtgever formuleert een functionele en technische vraagspecificatie en
de opdrachtnemer draagt zorg voor het overige deel van het ontwerpproces en
voor de realisatie van het bouwproject
• als een opdrachtnemende partij vrijwel alle procesdelen en functies levert
(naast ontwerp en realisatie ook financiering, beheer en onderhoud, facilitaire
diensten, enzovoort) en de rol van een opdrachtgever zich beperkt tot het maken van een projectdefinitie, is sprake van een full service contract en van een
full service provider.
Ook hier zijn varianten mogelijk. Een belangrijke term in dit verband is DBFMO:
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(design, build, finance, maintain en operate – ontwerpen, bouwen, financieren,
onderhouden en exploiteren). DBFMO-contracten (en varianten zoals DBFO, DFO,
DBFM, DBM) komen in Nederland steeds vaker voor, mede doordat de overheid
zich wil concentreren op kerntaken en meer zaken aan marktspelers wil overlaten (zie ook hoofdstuk 8).
Door het grote aantal partijen in de bouwketen is er veel communicatie nodig
en zijn er veel overdrachtsmomenten. De contractuele relaties in een klassieke
contractvorm: een opdrachtgever schakelt een architect in die zich bij laat staan
door een constructeur. Vervolgens wordt opdracht verleend aan een aannemer
wiens productieketen onder meer bestaat uit een constructie technisch adviesbureau, toeleveranciers en fabrikanten.

Fasen in een
traditioneel
bouwproces. Door
‘standaardtaakbeschrijvingen’ (STB)
moet dienstverlening transparant
worden.
(Bron: BNA en
ONRI 2008)

Klassieke organisatiestructuur:
informatiebehoefte
van partijen.
(Bron: Dossick en
Neff 2010)

* BNA en ONRI 2009,
Standaardtaakbeschrijving DNR-STB
2009. Toelichting en
takenoverzicht, pp
12-18

Fasering
01 Initiatief/haalbaarheid
02 Projectdefinitie
03 Structuurontwerp
04 Voorontwerp

07 Prijs en contractvorming (GC)
07 Prijs en contractvorming (GC)

05 Definitief ontwerp
06 Technisch ontwerp

07 Prijs en contractvorming (GC)

07 Prijs en contractvorming (GC)
08 Uitvoering-uitvoeringsgereed ontwerp

Eigenaar
Architect

Fabrikant

09 Uitvoering-directievoering
10 Gebruik/exploitatie

Hoofdaannemer

Mechanisch
ingenieur

* Overgenomen uit:
BNA en ONRI 2008,
Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2009.
Toelichting en takenoverzicht. Om één rechtspositieregeling te creëren
voor alle ontwerpende
disciplines in bouw en
infra verscheen: BNA en
ONRI 2005. Rechtsverhouding opdrachtgever
– architect, ingenieur en
adviseur – DNR 2005.
De DNR regelt contracten tussen opdrachtgevers en architecten en
adviseurs en specificeert
de werkzaamheden.
Met de STB worden
ontwerp- en adviestaken in bouwprojecten
verdeeld, geoffreerd en
gecontracteerd.
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Traject
Bouwvergunning
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Mechanische
onderaannemer

De zwarte lijnen in de figuur geven de formele contractuele lijnen weer; de grijze de informatiebehoefte van partijen. Niet alle partijen staan contractueel met
elkaar in verbinding en met name de niet-geformaliseerde informatievragen en
-behoeften kosten relatief veel tijd en geld. Dat betekent hoge transactiekosten.
Traditioneel is een bouwproces georganiseerd in opeenvolgende fasen. Bij iedere fase horen taken. Het geheel is door de brancheverenigingen van architecten,
ingenieurs en bouwadviseurs beschreven in de zogenaamde standaardtaakbeschrijvingen (STB). Doel daarvan is om dienstverlening transparant en inzichtelijk te maken en te specificeren wat er achtereenvolgens moet gebeuren om tot
een verantwoord ontwerp en adequate uitvoering te komen.*
De fasering is ook op te vatten als een productie- of waardeketen met potentiële
fricties en hun transactiekosten.

Fasen van het traditionele bouwproces*
1 – Initiatief, haalbaarheid (IH)
Een actor (projectontwikkelaar of zakelijk of particulier opdrachtgever bijvoorbeeld) neemt het initiatief om te gaan bouwen en onderzoekt de haalbaarheid
daarvan. Is er marktvraag, mag er op de beoogde locatie gebouwd worden,
enzovoort?
2 – Projectdefinitie (PD)
Het project wordt zo gedefinieerd en beschreven dat met het ontwerpproces kan
worden gestart: inventariseren en vastleggen van de ambities, eisen, wensen,

verwachtingen en voorwaarden van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers. Deze fase eindigt met een programma van eisen.
3 – Structuurontwerp (SO)
Een globale voorstelling van het project ontwikkelen. De opdrachtgever moet
een beeld krijgen van de oplossing(en) op stedenbouwkundige schaal en van de
hoofdvorm en hoofdindeling van de bebouwing. Taken: het opstellen van een
stedenbouwkundig plan van bebouwing en landschap en schetsontwerpen van
de hoofdvorm en de hoofdindeling van de bebouwing, de constructieve opzet
(hoofddraagstructuur) en de mogelijkheden van energievoorziening- en installatieconcepten.
4 – Voorontwerp (VO)
De mate van detaillering neemt toe. Het gebouw zodanig specificeren dat een
goed beeld ontstaat van de situering, de functionele en ruimtelijke opbouw, de
gebruiksvoorzieningen, de architectonische verschijningsvorm en de constructieve en installatietechnische aspecten. Met de toenemende verfijning moeten
deelontwerpen op elkaar worden afgestemd: bouwkundig, constructief en installatietechnisch.
5 – Definitief ontwerp (DO)
Het zodanig verfijnen en concretiseren dat een bouwvergunning aangevraagd
kan worden. Vereisten zijn: definitief stedenbouwkundig plan, definitieve indeling van bebouwing, definitieve hoofdopzet van de draagconstructies en de
installaties en het bepalen van materialen, afwerkingen en bouwtechnische
uitwerking. Ook hier moeten deelontwerpen (opnieuw) op elkaar afgestemd
worden. Een bouwkundige verandering bijvoorbeeld kan constructieve of installatietechnische consequenties hebben.
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6 – Technisch ontwerp (besteksfase) (TO)
Technisch zodanig specificeren dat er een prijskaartje voor de uitvoering aan gehangen kan worden: maken van technische tekeningen met definitieve indelingen, aanzichten, maatvoeringen en detailleringen; uitwerken van het constructief ontwerp – met palenplan, plattegronden, doorsneden van de draagstructuur,
maatvoering en principedetailleringen – en het maken van installatieberekeningen en -tekeningen, inclusief dimensionering en maatvoering van leidingen en
eindtoestellen. Weer moeten alle bouwkundige, constructieve en installatietechnische deelontwerpen op elkaar afgestemd worden. Daarna volgen de bestekomschrijvingen: het opstellen van de technische specificaties voor bouwkundig,
constructief en installatietechnisch werk.

Klassieke waardeketen in de
woning- en utiliteitsbouw.

7 – Prijs- en contractvorming (PC)
Selecteren en contracteren van een aanbiedende partij voor de uitvoering van
het project. Al naar gelang de contractvorm kunnen naast uitvoering ook ontwerp, financiering, onderhoud en exploitatie deel uitmaken van de opdracht.
8 – Uitvoering: uitvoeringsgereed ontwerp (UO)
Vertalen van een ontwerp naar de uitvoering zodat er gestart kan worden met
de productie van bouw- en installatiecomponenten en met de uitvoering en assemblage van het werk op de bouwplaats. In deze fase worden bijvoorbeeld de
werktekeningen voor bouwkundig werk, constructies en installaties gemaakt en
onderling afgestemd, krijgen leveranciers opdracht voor het maken van deelconstructies, en worden gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen voor alle installatieonderdelen gemaakt.
9 – Uitvoering: directievoering (DV)
Deze fase betreft het namens de opdrachtgever begeleiden van het werk: toezicht houden op de uitvoering, de bouwplaats en de oplevering. Tevens het
opnemen van het werk na uitvoering: kwaliteitsbewaking – heeft een opdrachtnemer de opdracht conform afspraak uitgevoerd?
10 – Gebruik, exploitatie (EXPL)
Inregelen installaties, het gebruik, onderhoud en exploitatie ofwel het facility
management van de huisvesting.
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PC
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In deze fasering van het traditionele bouwproces is het aanvragen van bouwvergunningen niet als aparte fase opgenomen. Reden daarvan is dat dit gefaseerd
kan worden gedaan, bijvoorbeeld vanaf de fase van het voorontwerp en eindigend tijdens het uitvoeringsgereed ontwerp.
Ook de prijs- en contractvorming (aanbesteding) kan op verschillende momenten plaatsvinden, afhankelijk van het type contract wordt – bijvoorbeeld vroeg
in het proces bij een design and construct-contract, of pas op het moment dat
een technisch ontwerp gereed is – en alles al tot in het kleinste detail technisch
is uitgewerkt. Voordeel van de eerste optie is dat die veel meer ruimte biedt aan
het innovatief vermogen van toeleveranciers en industrie.
De fasering weerspiegelt een ordening tussen partijen in de bouwsector: de
architect is leidend en alle andere disciplines (constructieadviseurs, installatietechnici, enzovoort) zijn volgend. In veel bouwtrajecten zijn architectenbureaus
verantwoordelijk voor de fasen structuurontwerp (SO) tot en met het maken van
een technisch ontwerp (bestek) en huren zij op verschillende momenten in het
ontwerpproces expertise in bij constructietechnische en installatietechnische
(advies)bureaus.
Die ordening uit zich op verschillende manieren: inhoudelijk (bouwkunde en
architectuur staan doorgaans hoog in de professionele rangorde), projectmatig ofwel naar aard en omvang van werkzaamheden (wie leidt er en doet het
meeste werk?), en financieel (op welke verdiensten kunnen de verschillende
disciplines rekenen?)
Verder is er in de fasering veel aandacht voor de kosten van het bouwen van
een object (stichtingskosten) maar amper voor de kosten van beheer en onderhoud. Aandacht voor exploitatiekosten is een blinde vlek in de klassieke
bouwsector. En zoals vaker gebeurt, ontpopt die blinde vlek zich tot een vehikel
voor vernieuwing. zoals uit de hierna volgende cases blijkt, is het betrekken van
het beheer bij het bouwproces een van de nieuwe verdienmodellen. De economie en samenleving vragen erom; bouwen zonder oog voor milieu, energie en
duurzaamheid is niet meer van deze tijd.
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Interviews: pioniers vinden betere werkprocessen en
nieuwe verdienmodellen
Paul Jansen (directeur Strategie en Ontwikkeling) en Cyrille Pennavaire (BIMmanager) van Hendriks Bouw en Ontwikkeling leggen uit waarom en hoe het bedrijf zich is gaan oriënteren op bouw-ICT. Daardoor kan het bedrijf zich richten
op nieuwe strategische positionering: ‘De traditionele bouw- en ontwikkelwereld
is van aanbodgedreven veranderd in vraaggedreven en gericht op een dialoog
met klanten.’

Paul Jansen en Cyrille
Pennavaire
‘Van kennis via kunde
naar kassa’

* Arkey-ASD is de meest
gebruikte bouwkundige CAD-applicatie in
Nederland.

‘Voor 2007 verkochten we een woning bij wijze van spreken binnen een
week. Nu ziet de wereld er anders uit. Mede door de crisis zijn we gaan
zoeken naar efficiëntere vormen van werken. Ik ben afgestudeerd aan de
Universiteit Eindhoven bij de hoogleraren Wim Schaeffer en Bauke de Vries
en was daardoor bekend met BIM. BIM biedt de mogelijkheid om een gebouw
integraal virtueel te ontwerpen voordat het fysiek wordt gerealiseerd.
Als je dingen wil veranderen, heb je concrete projecten nodig. Dus zijn we gestart met enkele pilotprojecten. Dat hebben we in drie stappen gedaan: “safe
BIM”, “little BIM” en “big BIM”.
“Safe BIM” betrof een project dat wij “pilot Marius” noemden: een blok
van 28 appartementen die op de oude manier zijn ontwikkeld met parallel
daaraan een 3D- BIM-traject. Dus wij zijn zelf gaan modelleren en hebben
gekeken hoeveel tijd ons dat kostte. Al snel bleek dat in de oude manier van
werken het enorm veel tijd kost om aanpassingen te doen en dat dat met BIM
veel sneller gaat.
Het volgende project was “pilot Piekenhoef”, een project van 22 woningen.
Daar zijn we voor het eerst helemaal in 3D gaan modelleren met Arkey ASD*.
Daar bleek dat we ongeveer vier weken sneller konden werken dan voorheen.
Het derde project was “Jan van Cuijk”. Daar zijn we met drie disciplines –
architect, constructeur en installateur – fysiek in één hok gaan zitten. Letterlijk als een soort hogedrukpan: binnen vier weken hadden we een 100 procent
consistent 3D-BIM-model. Dan zie je dus dat het veel sneller kan. Problemen
moesten ter plekke worden opgelost; er mocht niet gecommuniceerd worden
via e-mail, alleen via een blog en via een gedeelde digitale documentopslag. Zo
zorg je dat alles vastgelegd én gedeeld wordt, dat iedereen geïnformeerd is.’

Paul Jansen en Cerylle
Pennavaire zijn werkzaam bij Hendriks Bouw
en Ontwikkeling, een
familiebedrijf gevestigd
in Oss. In het bedrijf
komen waarin vijf disciplines samen: advies,
ontwikkeling, bouw,
w- en e-installatie
(water en elektriciteit)
en onderhoud. Het bedrijfsprofiel is de laatste
jaren sterk veranderd.
Hendriks Bouw is
ontstaan als aannemer
en ziet zichzelf nu als
integrale dienstverlener
en ketenregisseur op het
gebied van wonen, zorg
en onderwijs. Hendriks
is vooral actief in het
gebied tussen Arnhem,
Eindhoven, Breda en
Den Bosch.

Snelkookpansessie bij Hendriks
bouw en Ontwikkeling.

7 – Pionieren met innovatie

Zeker willen zijn
‘In een BIM wordt alle informatie één keer opgenomen. Bij een wijziging
moesten vroeger alle tekeningen aangepast worden. Dat kan nu in een keer.
Daardoor is het ook niet meer nodig dat een calculator, werkvoorbereider en
uitvoerder ieder voor zich uitrekenen hoeveel kuub beton nodig is voor een
project omdat ze allemaal zeker willen zijn van hun zaak.
BIM betekent minder kosten in de aanloopfase van een bouwproject. BIM
betekent betere communicatie met leveranciers en klanten: partijen – architect, constructeur en installateur – raken door het gebruik van een gezamenlijk informatiemodel met elkaar in dialoog. BIM helpt ketendigitalisering. Op
basis van onze data kan een toeleverancier, bijvoorbeeld een producent van
kalkzandsteen, uitrekenen hoeveel steen en met welke druksterkte en mate
van brandwerendheid er in een bouwproject nodig is. Via virtueel bouwen en
het gebruik van BIM kunnen wij onze opdrachtgevers – onder meer individuen, zorginstellingen, schoolbesturen – laten zien wat de consequenties zijn
van keuzen, in termen van waarden, kosten, ontwerp en inrichting.
BIM en virtueel ontwerpen zijn onderdeel van de nieuwe richting die Hendriks Bouw en Ontwikkeling ingeslagen is. We zagen de bouw- en ontwikkelwereld, onze traditionele business, zo snel veranderen dat we op zoek
zijn gegaan naar nieuwe concepten. Dit heeft duidelijk een rol gespeeld in de
ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsvormen.
De traditionele bouw- en ontwikkelwereld is van aanbodgedreven, en
product- en procesgeoriënteerd veranderd in vraaggedreven en gericht op
een dialoog met klanten. Wij wilden die dialoog aangaan, de verbinding
met klanten tot stand brengen. En de slag maken van kostengedreven naar
waardegedreven. Het is helder dat wij niet alles meer alleen kunnen. Wij zijn
ervan overtuigd dat het organiseren van kennis en kunde via een netwerkorganisatie ons toekomst biedt. Vandaar de oprichting van Dome-X: een platform voor cocreatie en nieuwe samenwerkingsvormen. Met uiteenlopende
ketenpartners waaronder gemeenten, woningbouwcorporaties, universiteiten, adviesbureaus.
Om op de juiste ontwikkelingen rond wonen, zorg en leren te anticiperen,
focussen we op de actuele thema’s van onze eigen innovatieagenda: mobiliteit en logistiek, energie en duurzaamheid, virtueel ontwerpen via BIM,
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heeft met effectiviteit. Hoe kan je efficiënter werken zonder eerst effectief te
zijn? Een voorbeeld daarvan is dat we met BIM continu kunnen controleren
of we nog aan het programma van eisen voldoen.
Met de transitie zijn we zo’n twee jaar bezig geweest. We moesten budget
vrijmaken, mensen moesten op cursus, we hadden projecten nodig die zich
lenen als pilot, we moesten ervaring opdoen: met de software, maar ook met
het veranderende proces. Alles wat daarna komt is winst.’

financiering en exploitatie, communicatie en nieuwe media, en domotica bij
gebouwautomatisering.’
Vloeiend Engels
‘Als je kijkt wat er elders in de wereld gebeurt... Neem India, een gebied als
Keralla – daar komen tienduizenden afgestudeerden per maand van het Indian Institute of Technology. De toelatingseisen zijn strenger dan Harvard of
MIT en ze komen dan ook goed opgeleid van de universiteit, vloeiend Engels
sprekend en gewend aan het Angelsaksische model.
Als wij mee willen blijven doen, als we een topsectorenbeleid willen ontwikkelen en internationaal de concurrentiestrijd aan willen gaan, zullen we na
moeten denken over werklocaties waar ondernemen, onderwijs en overheid
verbonden zijn. Science and technology-parken, industriële campussen –
innovatiegerichte ondernemers steunen middels incubators (broedplaatsen)
– dat is de gedachte achter Dome-X.
Terug naar BIM: aan de achterkant de faalkosten reduceren door processen
beter op elkaar af te stemmen is één ding; aan de voorkant het gesprek aangaan met de klant is iets heel anders – daar gaan we echt het verschil maken.
Dat is waar BIM voor een ontwikkelaar misschien wel de meeste waarde
heeft. Met BIM geldt: WYSIWYG – what you see is what you get!’

ZEEP Architecten optimaliseert de bedrijfsvoering via een bouw-informatiemodel (BIM). Behalve tot optimale werkprocessen leidt deze innovatie tot
ketensamenwerking als nieuwe werkvorm. ZEEP Architecten is tegenwoordig
naast zijn klassieke rol in het ontwerp ook betrokken bij beheer en onderhoud.
Een interview met Paul Bos (BIM-manager) en Ronald van Aggelen (directeur):
‘Iedere partij weet hoe hij zijn werk het beste kan doen. Laat ieder zelf bepalen
welke software daar het beste bij aansluit.’

Paul Bos en Ronald van Aggelen
‘BIM is geen doel op zich maar
een middel om samen te werken’
‘Wij zijn in 2007 overgestapt naar een BIM-pakket. Waar het ons om ging
was het eigen werk beter te doen. Sneller werken, niet steeds lijntjes tekenen
maar virtueel bouwen, ontwerpwijzigingen doorvoeren zonder dingen te vergeten. Traditioneel ben je een groot deel van je tijd kwijt met werkzaamheden die afleiden van waar het werkelijk om gaat. Een groot deel daarvan kon
worden geautomatiseerd. Daarna kwamen we erachter dat BIM ook te maken
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Paul Bos en Ronald van
Aggelen zijn werkzaam
bij ZEEP Architecten, een
middelgroot bureau van
architecten, vormgevers,
stedenbouwkundigen,
projectleiders, modelleurs en adviseurs. Het
Amersfoortse bureau is
met name actief in de
sectoren woningbouw,
renovatie en onderwijs.
De stijl van het bureau
kenmerkt zich door een
onderzoekende houding
en oog voor innovatieve,
duurzame concepten en
ontwikkelingen.
In het kader van een
project van het Europees
Stimulerings Fonds
gericht op duurzame
inzetbaarheid van medewerkers, begeleidde
ZEEP Architecten vijftien
architectenbureaus bij
de implementatie van
BIM (zie verder hoofdstuk 14).

* Een internationale
standaard, zie hoofdstuk
4: BIM.

Open standaarden
‘Onze focus lag destijds bij het model, niet bij ketensamenwerking. In 2010
hebben we meegedaan aan de door TNO en Bouwend Nederland uitgeschreven BIM-wedstrijd “Hoe slim is uw BIM?” Dat was voor ons de eye-opener.
Niet zozeer op het gebied van het modelleren van een slim model, maar om
hoe je dat met elkaar organiseert. Het gaat er immers niet om hoe slim wij
zijn, het gaat erom hoe slim we samen zijn; hoe slim BIM is dus. Wij werkten toen aan een woonzorgcomplex in Aalten en hebben dat als inzending
gebruikt, daarbij de nadruk leggend op slim samenwerken via open standaarden. De wedstrijd hebben we gewonnen.
Klassiek is dat je als architect pretendeert alles te weten, van iedereen. Dat
opzij kunnen zetten is een grote winst. Dan ga je namelijk gebruikmaken van
de kennis van anderen. Als ik als architect in m’n eentje aan de slag ga, komt
zo’n oplossing er nooit uit.
In snelkookpansessies bleek waarom BIM zo’n goed gereedschap is. Aan de
ene kant gaat het om de vraag hoe je een proces zo inricht dat we meer gebruik maken van de kennis van iedereen – want met meer weet je meer. Aan
de andere kant de vraag welke instrumenten er zijn om dat te ondersteunen.
Dat kan BIM zijn maar het stelt ook eisen aan de proceskant en de cultuur en
werkstijl in een organisatie: mensen moeten met elkaar willen communiceren, informatie willen delen.
BIM maakt strategische allianties mogelijk, bijvoorbeeld met constructeurs
en aannemers. Strategische allianties maken je als bedrijf sterker: opdrachtgevers willen graag één aanspreekpunt.’
Exportknop
‘De afgelopen jaren hebben we geleerd dat we niet moeten denken in termen
van één BIM-model. Het moet werkbaar zijn. Datzelfde geldt voor software.
Iedere partij weet heel goed hoe hij zijn werk het beste kan doen. Laat iedere
partij zelf bepalen welke software daar het beste bij aansluit – en wissel uit
via IFC.* Dat werkt alleen als je weet hoe je een dergelijk proces inricht. Alleen
maar drukken op de exportknop van het programma en hopen dat het goed
gaat is niet genoeg. Dan krijg je reacties als: “Met IFC gaat een hoop informatie verloren.” Dat hoeft dus niet als je weet hoe je IFC moet gebruiken.
Wat we ook geleerd hebben is dat het standaard faseringsmodel achterhaald
raakt: in een BIM-model vallen de fasen veel meer samen, verdwijnt het
onderscheid. Dus wij zoeken naar een nieuwe indeling. Alternatief is wellicht
om te kijken naar het doel van activiteiten: welstandgoedkeuring (ontwerp) is
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Voor constructieadviseur Pieters Bouwtechniek is werken met een BIM-model
inmiddels vanzelfsprekend. Informatie-uitwisseling, open overleg en loslaten
van de traditionele fasering zorgt niet alleen voor een lagere kostprijs, maar
levert ook een hogere kwaliteit. Een gesprek met Paul Hooijschuur (vestigingsdirecteur Haarlem en BIM-coördinator), Jan Berkhout (vestigingsdirecteur Haarlem), en Richard Sijtsma (BIM-modelleur): ‘Tegenwoordig zitten we steeds vaker
met een laptop of i-Pad op tafel waarop het model is te zien.’

Een virtuele
weergave van een
bouwwerk waarbij
alle onderdelen
en objecten in
één model zitten,
inclusief funderingsplan, constructietekeningen,
gevelaanzichten en
details.

een doel, indienen voor vergunning is een doel, start bouw is een doel, en de
informatiestromen die daarbij horen. Laten we de fasen koppelen aan deze
doelen.
Intern is BIM een efficiëntieslag en dat levert bij ieder project wat op. Daarnaast biedt het de mogelijkheid om extra diensten te leveren die geen werk
kosten maar wel gunstig zijn voor het proces en de kwaliteit van het ontwerp.
We kunnen een opdrachtgever bijvoorbeeld op ieder moment een 3D-model
sturen dat hij kan openen op zijn eigen pc om vervolgens virtueel door het
gebouw te wandelen – dat stellen mensen op prijs! Dat soort zaken kost niets
extra.
Wij kunnen breder werken: van initiatie tot sloop. Dat biedt kansen om ons te
richten op fase na de realisatie – hoe gaan we om met bestaand vastgoed en
met beheer en onderhoud? Daar zien wij een rol voor ons weggelegd.
BIM levert ons ook nieuw werk op. Gaandeweg is steeds meer van onze
omzet direct afkomstig uit BIM-gerelateerde dienstverlening – inmiddels
zo’n 25 tot 30 procent. Kleine aannemers bijvoorbeeld die geen modelleurs in
huis hebben vragen ons om de engineering en coördinatie te verzorgen in de
uitvoeringsfase. Sommige vragen de coördinatie tussen onderaannemers en
adviseurs te begeleiden – waarmee wij tegelijkertijd ook meer in de uitvoering zitten, iets dat we graag willen.
Die nieuwe dienstverlening versterkt ons reguliere werk. Een modelleur die
voor een aannemer bezig is met de coördinatie tussen partijen, is bezig met
zaken als de uitvoerbaarheid van een model, met bouwvolgorde. Die verbreedt zijn kennis: van ontwerp naar uitvoerbaarheid, bouwvolgorde, toelevering, enzovoort. Dat versterkt je kwaliteit als architect en als bureau.’

Paul Hooijschuur, Jan Berkhout
en Richard Sijtsma
‘Van vechten naar samenwerken
– daar zit de toekomst’

Paul Hooijschuur, Jan
Berkhout en Richard
Sijtsma werken bij
Pieters Bouwtechniek,
een onafhankelijk
ingenieursbureau in
constructieadvies. De
werkzaamheden zijn
breed: van constructieontwerp en advies tot
de oplevering van het
gebouw aan toe. Opdrachtgevers zijn vooral
woningbouwcorporaties,
ontwikkelaars en ontwikkelende aannemers.

‘Wij zien bij aanbestedingen een toename van het aantal design and build- en
design and construct-contracten: contracten waarbij het ontwerp nog niet volledig is uitgedetailleerd en een aannemer zelf invulling kan geven.
Als bouwkundig en constructief adviesbureau zijn we uniek omdat we behalve als ontwerpend adviesbureau, ook als constructeur werken die het ontwerp in detail uitwerkt, en ten derde de disciplines bouwkunde en constructie in huis hebben. Wij kunnen voor aannemers een project van het begin tot
het einde in een BIM regisseren. Van het prille ontwerp tot alle details aan toe
– ankers, wapening, boutjes en moertjes. Dat willen we ook graag: we willen
hoofdconstructeur zijn, een complete opdracht van het begin tot het eind
kunnen uitvoeren.
Het werk dat wij vroeger in de besteksfase deden, het technisch ontwerp,
schuift naar voren en gebeurt nu in de fase van het definitief ontwerp. De
fase van het definitief ontwerp is de arbeidintensiefste geworden. Het voorlopig ontwerp proberen we nog steeds in schetsvorm te doen, het definitief
ontwerp is de fase waarin alle informatie in het model gaat. In de bestekfase voeg je nog wat toe maar daar ligt niet meer de bulk van het werk. De
engineering die vroeger bij de aannemer lag, in de uitvoeringsfase, schuift
ook naar voren, naar de fase van het definitief ontwerp. Een aannemer doet
eigenlijk niet zo heel veel meer, die haalt eigenlijk alleen maar informatie uit
het model.
Het werk van een tekenaar is daardoor veranderd. Het is interessanter geworden. Er is veel meer samenwerking met andere disciplines, er wordt meer
overlegd; dus je bent veel meer aan het communiceren.’
Fout in de uitvoering
‘Wat er gebeurt is dat de ontwerpende partijen, de architect, de constructeur
en de installatieadviseur het bestek maken, dat de aannemer en zijn leveran-
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Pieters Bouwtechniek
heeft vestigingen in
Haarlem, Utrecht, Delft,
Amsterdam, Almere
en Zwolle. Het bedrijf
hecht aan innovatie en
kwaliteit: Pieters Bouwtechniek won onder
meer de ‘Staalprijs 2008’,
de ‘Nationale Renovatieprijs 2009’, de ‘Staalprijs
2010’ en de ‘Betonprijs
2011’.

ciers vervolgens informatie toevoegen, en dan is het een kwestie van bouwen. Een heel stuk van wat we vroeger werkvoorbereidingsfase noemden,
gaat ertussenuit.
Omdat iedereen vroeger zijn eigen tekening maakte, werden er eerder fouten
gemaakt. Nu worden fouten in een vroeg stadium herkend, en niet pas op de
bouwplaats.
In aanwezigheid van de opdrachtgever en het ontwerpteam bespreken we
alle mogelijkheden en knelpunten. Dat werkt goed. Tegenwoordig zitten we
steeds vaker met een laptop of i-Pad op tafel waarop het model is te zien.
Het voordeel van een BIM-model voor aannemers – onze opdrachtgevers – is
niet alleen minder fouten maar ook minder mensen. We hebben een project
gehad in Utrecht, Kanaleneiland voor de bouw van appartementen. De aannemer heeft ons de opdracht gegeven om een 3D-model te maken en al zijn
onderaannemers in de ruwbouw en in de installaties hebben op die manier
moeten werken. Nu kan de aannemer.en met één werkvoorbereider af in
plaats van met twee – en hij kan er nog een ander project bij doen ook.
Er ontstaat een markt waar de opdrachtgever als onderdeel van de opdracht
een BIM-revisiemodel wil hebben. Als het gebouw wordt opgeleverd, als
de opdrachtgever de sleutel krijgt, wil hij tegelijk een dvd ontvangen met
daarop een virtueel gebouwmodel. Hij wil uit dat model een schema kunnen
afleiden met wat hij de komende jaren aan beheer en onderhoud moet doen.
Welke lampen vervangen moeten worden, welke kozijnen geschilderd met
daarbij alle specificaties en termijnen.
Met sommige van onze opdrachtgevers zetten we ook stappen richting ketenintegratie. Woningbouwcorporatie Woonwaard bijvoorbeeld wil de komende
10 jaar vijftien gebouwen ontwikkelen met deels dezelfde partijen. Het eerste
project wordt een soort proefproject; het wiel uitvinden, en daarbij op elkaar
ingespeeld raken voor de daaropvolgende projecten. Projecten van een

Kosten van ontwerp
wijzigingen

Mogelijkheid beïnvloeden
kosten/kwaliteit

Inspanning/effect

Ontwerpinspanningen bij een
traditioneel
bouwproces en en
BIM-proces.
VO = Voorlopig
ontwerp,
DO = Definitief
Ontwerp,
TO = Technisch
Ontwerp / Bestek,
PV = Prijsvorming,
UO = Uitvoering,
DV = Directievoering,
EXPL = Exploitatie
(Bron: Spekkink)
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BIM ontwerpproces
Traditionele ontwerpproces

VO

DO

TO

12%
20%

20%
25%

38%
25%

PV

OU / DV
30%
30%

EXPL
advieskosten
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Leansessie
van Pieters
Bouwtechniek met
Woonwaard.

woningbouwcorporatie zijn immers allemaal ongeveer op dezelfde manier
opgezet.’
Stapje harder lopen
‘Woonwaard wil volgens de lean-methodiek werken [zie hoofdstuk 3] en
vraagt dat ook van de andere partijen: bepaal de waarde vanuit de klant; elimineer verspillingen; standaardiseer processen; verkort planning en wachttijden.
Tijdens lean-sessies worden de werkzaamheden ineen geschoven om planning en wachttijden te bekorten. In het verleden werkte je allemaal na elkaar,
ging je op elkaar zitten wachten. In zo’n lean-proces wordt gekeken naar
“waar wacht je nou precies op? Kan ik dat onderdeel niet naar voren halen
zodat jij alvast kunt beginnen?”
Ik denk dat de tijd rijp is voor een ander ontwerpproces. De klassieke manier
van werken is een vechtmodel – partijen worden geselecteerd op laagste prijs,
iedereen knijpt elkaar uit en iedereen vecht voor zijn centen. Dat komt de
kwaliteit niet ten goede.
Met Woonwaard hebben we een raamcontract afgesloten voor de komende
tien jaar. De winst zit aan twee kanten. Woonwaard krijgt meer kwaliteit voor
een scherpe prijs. En wij hebben een min of meer zeker gestelde cashflow
voor de komende jaren. Dat maakt onze positie tegenover onder meer banken en kredietverzekeraars natuurlijk veel sterker.
Van vechten naar samenwerken – daar zit de toekomst!’
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Frits van Enk, directeur van installatieadviesbureau Veccins 3D gaat in op de
rol die 3D-modellen spelen voor zijn bedrijf. Niet alleen zijn deze modellen
een bouwsteen voor goede communicatie bij projecten, ook maken ze het in de
installatietechniek mogelijk grote sprongen te maken op het gebied van duurzaamheid, levensduurkosten en risicomanagement: ‘Als ik virtueel in een pand
kom, weet ik precies waar ik met mijn installaties moet zijn.’

Frits van Enk
‘BIM is geen 3D-tekenwerk,
BIM is procesbeheersing’
* Dit principe lijkt op

systems engineering (SE),
een werkwijze die in
de infrastructuur veel
gebruikt wordt (zie ook
hoofdstuk 8).

Programma van
prestaties. Wat wil
de opdrachtgever?
(Bron: Veccins 3D)

‘Wij werken op basis van het commissionings-principe, een principe uit de
lucht- en ruimtevaart.* Waar het om gaat is dat je aan het begin van een ontwerpproces bepaalt welke prestaties er aan het eind geleverd moeten worden,
en vervolgens reken je iedere beslissing die je gedurende het ontwerpproces
overweegt door op het effect van die eindprestaties. Als blijkt dat prestaties
afwijken, ben je contractueel verplicht om dat te communiceren en met
de opdrachtgever te bespreken. Dus een opdrachtgever weet zeker dat wat
gevraagd is, ook geleverd wordt en dat een project niet veel meer tijd of geld
kost dan oorspronkelijk geraamd. Meerwerk – een klassiek fenomeen in de
bouw – bestaat in deze manier van werken niet. Daar zit voor ons het belang
van 3D-modelleren en bouw-informatiemodellen.’
Outillage
‘Wij werken als volgt. We beginnen samen met de klant met het opstellen
Inventarisatie Eisen en Wensen

Programma
van Prestatie
PvP
Algemene projectgegevens
Omvang en grootte van het project en de afbakening

De verwachte ontwikkelingen in de toekomst
De gewenste exploitatie en onderhoudsplannen

Het bedrijfsproces

Klant

De gewenste uitstraling van het project/gebouw
De cultuur van de onderneming

De functie van de medewerkers
De diensten ofwel de producten
De functie van de ruimtes

Databank Prestatie Indicatoren

Frits van Enk is directeur van Veccins 3D in
Wezep, een technisch
adviesbureau op het gebied van installatietechniek. Het bedrijf is in
2005 opgericht en biedt
drie typen dienstverlening: technisch advies
over het ontwerp van
klimaatbeheerinstallaties in gebouwen (systeemopzet, type installaties, materiaalgebruik),
procesmanagement
op installatietechnisch
gebied (begeleiding van
ontwerp, aanbesteding
en/of uitvoering), en het
maken en modelleren
van 3D-bouwinformatiemodellen. In
2011 werd het bedrijf
uitgeroepen tot winnaar
van de door TNO en
Bouwend Nederland
georganiseerde BIMcompetitie ‘Hoe slim is
uw BIM?’
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van een programma van eisen. We ondervragen hem over zijn bedrijfsproces:
wat ga je doen, waarom een nieuw pand of een ander pand? Wat voor functionaliteiten? De routing: wie moet met wie communiceren? Wat wordt er van
medewerkers en andere gebruikers van het pand verwacht? Al die gebruikers
hebben bepaalde outillage – dat kan een laptop zijn, of een telefoon, maar
het kunnen ook klimatologische omstandigheden zijn: temperatuur, lichtniveaus, geluidsniveaus, daglicht. En niet te vergeten vierkante meters. En hoe
ga je met je onderhoud om? Besteed je het uit of heb je het in eigen beheer?
En wat verwacht je voor ontwikkelingen in de toekomst – meer medewerkers, meer ruimte voor het nieuwe werken? – dat soort zaken. De uitkomst
van dat proces is een programma van prestaties.’
Groene manier
‘Behalve voor het makkelijker en beter communiceren tijdens het bouwproces, kunnen wij met 3D-werken meet aandacht geven aan duurzaamheid en
levensduurkosten. Duurzaamheid en energiegebruik worden steeds belangrijker – en daarmee installatietechniek. De gevoelswaarde van een gebouw
wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wijze waarop de installaties
uitgevoerd zijn.
Als je naar een duurzaam pand wil, moet je anders gaan werken. Dan moet
je echt gaan spelen met gevels, met dakoppervlak, met de vorm van een gebouw. Wat is de milieuwaarde van een gebouw? Wij kijken bijvoorbeeld naar
de verschillende glassoorten die je kunt gebruiken en de energiewaarden
die daarbij horen. Of naar een dak: hoe ga je dat bedekken? Op een groene
manier of anders? Ik kan er bijvoorbeeld voor kiezen om een gevel met 40
procent of met 50 procent glas te bedekken – dan wil ik weten wat dat voor
gevolgen heeft voor mijn energieverbruik voor de komende 30 jaar. Dat is wat
je op basis van levensduurdenken doet, want zo’n gevel gaat meestal zo’n 30
jaar mee.’
Aan- en uitbesteding
‘In een 3D-model zijn veel van die aspecten zogenaamde rekenvelden: de
afgesproken prestaties worden per ruimte in het model geplaatst en als er
iets verandert aan een ruimte, worden de kengetallen automatisch herberekend en is het onmiddellijk duidelijk wat die verandering betekent voor de
prestaties. De klassieke manier van werken in de installatiebranche is precies
andersom: iedere herberekening betekent een factuur – of er wordt niet herberekend.
Inmiddels hebben we de tooling zover ontwikkeld dat we in staat zijn om op
basis van een 3D-model een voorlopig ontwerp te maken en een definitief
ontwerp – met onder meer leidingwerk en installatie, en de aan- en uitbesteding naar de installateur – incluis alle tekeningen en dergelijke. Dus een
installateur hoeft niet meer te tekenen, geen plattegronden meer te maken –
wij genereren die uit het BIM-model.
Met BIM voorkom je dat iedereen zelfstandig gaat tekenen en er steeds grotere verschillen ontstaan in het ontwerp. Wij wisselen ons ontwerp van de
installaties uit met de constructeur en via clash control-software, program-
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ma’s voor foutendetectie, zie je bijvoorbeeld of de situering van de installaties
strookt met zijn hoofdconstructie. Dus als hij zegt “klein beetje naar links, of
naar boven”, dan passen we dat aan en weten we zeker dat we elkaar niet in
de weg zitten, en dat het constructief ontwerp en het installatietechnisch ontwerp overeenkomen. Dat spel speel je voortdurend. Harde cijfers heb ik niet
maar ik schat dat we met deze manier van werken tussen de 10 en 25 procent
op de aanneemsom voor het installatiedeel kunnen besparen.
Een tweede punt is dat berekeningen in de verschillende fasen uit het 3Dmodel moeten komen. Daarin moet je heel strikt zijn.’

* SBRCURnet is het
kennisplatform voor de
bouwsector, met onder
andere een bibliotheek
met referentiemodellen
en -details voor de woning- en utiliteitsbouw
en voor bouwproducten.

verwoord zijn in het Bouwbesluit en die via de SBR* vertaald zijn naar standaarden voor woningbouw – inclusief onder meer bouwfysische eigenschappen, tekeningen. Daardoor is een woning een redelijk overzichtelijk product.
Bovendien heeft woningbouw een repeterend karakter – zo dachten we toen
– en kun je investeringen dus relatief snel terugverdienen. Onze ambitie was
“slimmer en beter bouwen” – waarde toevoegen aan het bouwproces.
Wij hebben de SBR-detaillering als uitgangspunt genomen en zijn modellen
in 3D gaan maken. Gaandeweg hebben we een bibliotheek opgebouwd met
daarin de verschillende componenten van een woning: fundering, betoncasco, trap, kap, enzovoort.’

Informatiebehoeften
‘Het derde is dat wij willen weten wie de ontvanger en gebruiker van ons
model is. Ik vraag aan die ontvanger wat voor informatie die van mij nodig heeft om zijn werk te kunnen doen. Die informatie zal ik in mijn model
moeten hebben. Voor een aannemer is dat andere informatie dan voor een
architect. En een installateur heeft behoefte aan types zodat hij kan calculeren en bestellen: wat voor soort pompen moeten daar komen?, wat is het
gewenste vermogen, wat zijn de eigenschappen? En hij wil berekeningen
kunnen maken zoals leidingberekeningen, kanaalberekeningen, transmissieberekeningen, bestekberekeningen.
Een opdrachtgever heeft weer andere informatiebehoeften. Die wil aan het
eind van een bouwproject een database hebben die hij kan gebruiken om zijn
facilitair management in te richten en aan te sturen.’

Tjeerd de Boer, algemeen directeur, en Douwe Offringa, adjunct-directeur Commercie van Schutte Bouw en Ontwikkeling vertellen hoe het aannemersbedrijf
BIM, lean en ketensamenwerking combineert: via ketensamenwerking wordt
de kennis bijeengebracht die nodig is om een BIM te vullen en met lean-denken
worden processen en producten geoptimaliseerd. ‘Ik schat dat we zo’n 5 à 10
procent goedkoper werken dan vroeger én een veel beter product leveren.’

Tjeerd de Boer en Douwe
Offringa
‘BIM, lean en keten
samenwerking combineren’
‘Toen we een jaar of vier geleden begonnen met BIM, hebben we ons daarmee toegelegd op grondgebonden woningen, vooral twee-onder-een-kappers. Woningbouw in Nederland is behoorlijk gereguleerd; er zijn regels die

Tjeerd de Boer, algemeen directeur en Douwe Offringa van Schutte
Bouw en Ontwikkeling,
een bedrijf actief in woning en utiliteitsbouw.
Naast woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en professionele
opdrachtgevers werkt
het bedrijf voor zorg- en
onderwijsinstellingen
en de overheid. Schutte
Bouw en Ontwikkeling
is gevestigd in Zwolle
en maakt deel uit van
ASVB (Aan de Stegge
Verenigde Bedrijven).

Onder één dak
‘Gaandeweg zijn we erachter gekomen dat BIM, ketenintegratie en lean elkaar
versterken. Ketensamenwerking en -integratie zijn nodig om kennis op te
halen – je kunt een bibliotheek niet vullen zonder samenwerking met toeleverende partijen. Of die samenwerking de vorm krijgt van een strategische
relatie (ketensamenwerking) of onder één dak geschiedt (ketenintegratie) is
een andere kwestie. Daarnaast is een BIM nodig om die kennis in op te slaan.
En lean heb je nodig in de voorbereiding en in de productie: hoe organiseer je
het proces zo optimaal mogelijk?
Wij zijn met alle collega’s naar vrachtwagenbouwer Scania in Zwolle geweest.
Daar hebben ze het Toyota productiesysteem geïmplementeerd en verder
ontwikkeld. Vervolgens zijn we naar onze eigen organisatie gaan kijken. Lean
draait om het schrappen van alles wat voor de klant geen waarde toevoegt.
In de bouw zijn we geneigd om te denken dat we een uniek product maken
en ambachtelijk werken. Maar feitelijk is een bouwer een montagebedrijf.
Net zoals in de automobielindustrie is er steeds meer sprake van modulair
werken en komen er steeds meer componenten prefab uit de fabriek: vloeren,
wanden, ramen en deuren – geschilderd en netjes ingepakt opdat ze op de
bouwplaats niet beschadigd raken. Montagetijd is bijna het enige waar het
weer nog vat op heeft.’
Verticaal bouwen
‘Dat betekent dat we het bouwproces steeds beter onder controle krijgen
en, lean-denkend, dat we steeds minder verstoringen hebben. Door BIM als
database te gebruiken zijn we werkelijk in staat om een uniek product te ontwerpen, dat te koppelen aan productiefaciliteiten elders, en de doorlooptijd
van het bouwproces voor een woning met 50 procent terug te brengen. We
kunnen in tien weken een woning bouwen en de dag daarna is ook de volgende klaar – verticaal bouwen noemen we dat: strak georganiseerd, zonder
traditionele intervallen. In lean-termen: just in time.
De bouw draait om informatieoverdracht: tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, met een gemeenteambtenaar die iets moet controleren, met
mensen in de omgeving van een project die onzeker zijn over wat ze kunnen
verwachten. Traditioneel is dat we in 3D denken, vervolgens een tekening
maken in 2D, en dan overleggen we waarbij iedereen zich opnieuw in 3D een
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Verspilling in de
productieketen.
Aandachtspunten
bij de overgang
naar ‘lean-werken’.
(Bron: Schutte
Bouw)

Wachten

Onnodige
extra’s

Wat er nu gebeurt is mass customization in de bouw: maatwerk, kleinere
series en liefst ook nog een lagere prijs. Dat kan als je het bouwproces anders
inricht en zaken die je vroeger deed achterwege laat. Allerlei tekenwerk bijvoorbeeld wordt nu automatisch gegenereerd. Vroeger tekenden we wanden,
nu niet meer. De cascofabrikant krijgt ons model en leest zelf zijn werktekening uit. Hetzelfde met calculeren. Er zal veel minder getekend worden,
minder gerekend worden. Ook aan de voorkant, in het contact met de klant,
verandert het proces: vroeger kon je uren met een potentiële klant zitten praten. Nu gebruiken we ons BIM-model, vragen wat het budget is, kijken wat
de mogelijkheden zijn. Zo voorkom je tijdverspilling: er blijkt niet in een laat
stadium dat het budget te krap is.’

Over-
productie

Beweging

Transport

Voorraad

Projectontwikkelaar en bouwbedrijf Van Wijnen zette onder druk van de crisis
de stap naar virtueel bouwen; in dit geval een combinatie van BIM en lean.
Gevolgen: lagere kostprijs, bouwer wordt ontwikkelaar én ontwikkelt zich tot
beheerder – wat zorgt voor een regelmatige cashflow. ‘Onze ambitie was halvering van de bouwtijd, nul opleverpunten en een kostenreductie van 15 procent.
Dat hebben we gehaald’, vertelt directeur productie Peter Hutten.

Verspillingen
Defecten

voorstelling maakt – is het gek dat mensen elkaar niet begrijpen en er fouten
worden gemaakt? Als we een bouwproject voorbereiden en produceren in 3D
alvorens het echt uit te voeren, gaat het vele malen sneller en worden er veel
minder fouten gemaakt.
Bij een recent project in Ede hebben we het hele bouwproces gefilmd: wat
gebeurt daar nou?, wat voegt waarde toe, wat niet? Veel verstoringen betekent meer overleg. Dus rijst de vraag of het mogelijk is om die verstoringen te
benoemen en ongedaan te maken – want dan wordt het proces gelijkmatiger
en de totale bouwtijd korter.
Je kunt ook met een lean-bril naar het product kijken. Wat ziet er goed uit,
wat niet? Op de bouw zagen we een lelijke aansluiting tussen een trap en een
muur. Overleggend met de trappenfabrikant bleek dat het hem niet veel meer
geld kostte om die trap iets aan te passen. Maar het is wel minder stukadoorswerk – want de stukadoor streek zo’n rand altijd glad.
Ik schat dat we zo’n 5 à 10 procent goedkoper werken dan vroeger én een veel
beter product leveren.’
Minder missiewerk
‘BIM toepassen in woningbouw is te verbreden naar BIM in utiliteitsbouw.
Bij objecten met een repeterend karakter, bijvoorbeeld scholen, is de aanpak
vergelijkbaar. Dus we oriënteren ons op Bouwconnect [zie verder]: als die
bibliotheek goed blijkt, vergt dat minder investering in het opbouwen van
een eigen bibliotheek En minder missiewerk: de computer is ook gemeengoed geworden doordat steeds meer mensen hem gingen gebruiken.
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Peter Hutten
‘Grote vooruitgang door virtueel
bouwen, ontwikkelen en
beheren’

Peter Hutten is werkzaam bij Van Wijnen,
een projectontwikkelaar
en bouwbedrijf met 26
vestigingen en bijna
1600 medewerkers verspreid over Nederland.
Door de crisis en de
sinds 2008 verslechterende markt maken
renovatie, herstructurering en onderhoud in
toenemende mate deel
uit van het activiteitenportfolio. Van Wijnen
Noord B.V, waar Peter
Hutten directeur productie is, is gevestigd in
Gorredijk.

‘We zijn altijd bezig met verbeteren en vooruitkijken. Begin 2011 was duidelijk
dat er iets moest gebeuren om het bedrijf overeind te houden. Onze doelstellingen waren daarbij: de kosten moeten 10 tot 20 procent omlaag met behoud
van kwaliteit; we moeten meer naar de klant toe; en we moeten sneller
werken.
Om die ambities te realiseren zijn we virtueel gaan bouwen en hebben we
de principes van lean-produceren toegepast. Onze werkwijze werd om eerst
virtueel te bouwen, dan pas in praktijk – alles één keer en in één keer goed.
Onze ambitie in cijfers: 50 procent minder bouw- en voorbereidingstijd en 15
procent lagere kosten van deel- en eindproducten. Virtueel bouwen is ketensamenwerking en volgens ons is dat lean en BIM samen.
Uit de auto-industrie en de scheepsbouw weten we hoe je kosten kunt reduceren. De Toyota-principes zijn ook geldig voor een bouwproces. De basis
is een stabiel bouw- en productieproces. Daarbovenop komen voortdurende
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“stukadoorwerk geëindigd”. Hang een kaart naast de deur en iedereen kan
zijn eigen werk aan- en afmelden. Wij hoeven daar dan geen tijd meer aan te
besteden.
Wij modelleren niet, we doen alleen clash controles. We gebruiken een modelchecker en laden daar de informatiemodellen van onze ketenpartners in.
We leggen ook niemand op met welke software hij werkt. Bij veel partijen is
software gekoppeld aan productie en het is ondenkbaar dat een productieproces veranderd zou moeten worden omdat wij een bepaalde software zouden eisen – dat kan niet! Dus iedere partij gebruikt de software die het beste
past en waar ze geld mee kunnen verdienen, en via een omzetprogramma
past alles in onze BIM.’
De eerste
projecten met
gebruik van
QR-codes zijn
reeds gestart.

verbetering (kaizen) en 5S : scheiden, schikken, schoonmaken, standaardiseren, en systematiseren. Daarop staan de pijlers standaardisering van werkprocessen, focussen op afwijkingen, just in time, en productie-leveling: het
afvlakken van pieken en dalen. Alles begint met een stabiel proces, standaardisatie en continue verbetering – daar zit de crux.’
Werkgangen
‘Van belang voor continue verbetering is jidoka: reageer op de dingen die
afwijken, die niet goed gaan. Daar kun je je verbeteren en winst behalen. Dat
principe houdt ook verband met 5S en standaardisatie: naarmate er minder
verstoringen zijn, kun je een proces automatiseren, industrialiseren en er een
product van maken – dat is wat we willen.
Lean betreft de samenwerking, BIM de communicatie. Om fouten te voorkomen moet iedereen dezelfde taal spreken: BIM, het communicatie-instrument voor ketensamenwerking. Alles wat wij bouwen, bouwen we eerst
virtueel en daarna pas in de praktijk. Dat betekent dat we ontwerp-, uitwerkings- en planningssessies hebben waarbij een BIM-model op de muur
geprojecteerd wordt en waarin we het model opbouwen in de volgorde van
het bouwproces: fundering, vloer, skelet, installaties, wanden, kozijnen.
Het resultaat merk je in de praktijk. Een van de eerste projecten die we op
deze manier gedaan hebben betrof achttien koopwoningen in Leeuwarden.
Onze ambitie was halvering van de bouwtijd, nul opleverpunten en een
kostenreductie van 15 procent. Dat hebben we gehaald. Het voordeel voor
de koper: kortere bouwtijd dus lagere financieringslast en een scherpe prijs.
Het voordeel voor de bouwer: het werk betaalt sneller uit en er wordt minder
verspild doordat het model fouten virtueel identificeert.
Alles wordt gemodelleerd. Ook tijdelijke voorzieningen als steigers, stempeling, schoren. Ook de bouwplanning is onderdeel van het model.
Binnenkort gaan we met barcodes en chips werken – afgekeken van de
scheepvaart.
Als we zeggen “onze kosten moeten omlaag dus we willen niet meer controleren” dan komen mensen wel met suggesties. QR-codes, scanapparatuur,
dat is allemaal niet zo ver weg. Aan producten kan in de fabriek een code
gehangen worden. Streepjescode voor “stukadoorwerk gestart”, eentje voor

Puur functioneel
‘We maken altijd een referentiemodel. Dat kan een woning zijn, een zorgwoning of een school. Onze referentiemodellen zijn puur functioneel en voldoen
aan de regelgeving. Wij laten ze certificeren zodat gegarandeerd is dat het
model voldoet aan het Bouwbesluit – dan hoeft een opdrachtgever of plantoester alleen nog maar te kijken naar de locatie, de context en de zaken die
afwijken van het referentiemodel. In een referentiemodel zit alles wat nodig
is om het bouwwerk te maken, tot op het diepste productieniveau. Dus als
iemand zegt “bouw er maar dertig” – dan is exact te specificeren wat nodig is
en wat de kosten zijn.
Naast virtueel bouwen en ontwikkelen willen we vastgoed virtueel beheren.
Beheer is momenteel ongeveer een kwart van onze dienstverlening en dat
willen we uitbouwen. Voor corporaties hebben we een virtueel beheermodel
ontwikkeld: wat zit waar in een gebouw, in welke hoeveelheden, wie zijn de
leveranciers, wat is de garantietermijn, wat zijn opleverdata? Voor huurders
is dat model toegankelijk via vastgoedportal op internet. Die huurder kan bijvoorbeeld inloggen, virtueel door zijn woning lopen, gebruikshandleidingen
inzien, een klacht aanmaken.
Het model is ook van belang voor beheer. Het model stelt ons in staat om
lean te kunnen werken en de kostprijs van beheer en onderhoud omlaag te
krijgen. Als een huurder een storing meldt, kunnen we hem vragen in het
virtuele model aan te geven wat er precies stuk is. Dat scheelt veel misverstanden en onnodige ritten van onderhoudspersoneel. Het model weet type
en garantietermijn, wie het geleverd heeft. Als er veel soortgelijke klachten
zijn kan de meldkamer ook terugkoppelen. Bijvoorbeeld bij storingen aan
cv-installatie: “Heeft u wel gereset? Nee? Wilt u dat even proberen?” Daarmee
voorkom je dat er een monteur langs moet gaan voor iets wat een huurder
zelf ook kan oplossen.’
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Ontwikkelaar Bohemen houdt zich onder meer bezig met woningbouw. Door
digitale technieken in te zetten verdwijnen bij bouwprojecten van Bohemen de
rollen van aannemer en uitvoerder. Het bedrijf gebruikt Toyota-principes en ketenintegratie om projecten te stroomlijnen. Directeur Stan Roestenberg: ‘Als een
bouwproces goed georganiseerd wordt, is improviseren niet nodig.’

Stan Roestenberg
‘Keep your promises: iedereen
moet zijn afspraken nakomen’

Stan Roestenberg van
Bohemen, een bedrijf
dat risocodragend
ontwikkelt onder het
motto ‘ruimte om te
leven’. Het bedrijf is
gevestigd in Leidschendam. Bohemen heeft
integrale ruimtelijke
projecten ontwikkeld,
zoals de wijk Sijtwende
in Voorburg (oppervlak
circa 22 hectare).

‘Wij zijn ontwikkelaar van ruimten voor wonen, werken, winkelen, groen en
voor wegen. We hebben diverse infrastructurele projecten ontwikkeld, zoals
Sijtwende, de noordkant van de ringweg rond Den Haag en de omlegging van
de A9 bij Badhoevedorp. Ons motto: ordenen, ordenen en ordenen. Met die
bril kijken we naar het bouwproces. In de auto-industrie worden componenten in volgorde gemonteerd en wordt er op afroep geleverd. In de bouw doen
we dat niet. Daar wordt bij wijze van spreken een kap geleverd terwijl de
muren nog niet eens staan.
Dus zijn we op zoek gegaan naar andere manieren van werken. Het is begonnen in 2004 met een project van 220 woningen. Dat is in vier tranches
uitgevoerd, de eerste fase met een systeembouwer. Dat was een succes omdat
duidelijk werd dat de bouwtijd veel korter kon. We verkochten de woningen
destijds heel snel en een systeemwoning snel bouwen bleek haalbaar, maar
veel systeemwoningen tegelijkertijd snel bouwen pakte minder goed uit. Dus
hebben we in de tweede fase weer traditioneel gebouwd: strakker georganiseerd maar daardoor met minder flexibiliteit naar de klant.
In 2009, bij de start van de derde fase, zijn we gaan samenwerken met een
bedrijf dat BIM gebruikte. BIM wordt meestal gezien als een systeem waar
iedereen zijn informatie in brengt. Wij hebben het omgekeerd gedaan. We
hebben gezegd “wij zijn een professionele opdrachtgever en we willen een
bepaalde uitstraling en kwaliteit”. Dus wij hebben eerst onze leveranciers gekozen, vervolgens het project in BIM uitgewerkt en de leveranciers duidelijk
gemaakt wat wij van hen verwachtten.
Wij hebben het bouwproces anders georganiseerd. We werken zonder aannemer en sturen zelf de leveranciers aan. We maken een planning en kiezen
voor een werkwijze waarbij er in principe maar één opdrachtnemer op de
bouwplaats aan het werk is – denk aan de afbouwfase. We plannen iedereen achter elkaar aan en laten ze op afroep komen waardoor er geen overlap
tussen werkzaamheden is en er in principe geen verstoringen zijn. Iemand
heeft vijf werkdagen staan en is na die vijf dagen klaar. Er kunnen natuurlijk dingen fout gaan maar we hebben met al onze leveranciers contractueel
afgesproken dat als er iets verkeerd gaat, er binnen vijf werkdagen hersteld
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wordt. Omdat er maar één partij op de bouwplaats aanwezig is, is altijd
duidelijk wie verantwoordelijk is voor eventuele fouten of haperingen in het
bouwproces.
Wij specificeren vooraf aan welke kwaliteitseisen een opdrachtnemer moet
voldoen. In onze contracten staat ook dat onze realisatiebegeleider op de
bouw altijd gelijk heeft bij de kwaliteitsbeoordeling. Als iets in zijn ogen niet
goed is, moet het hersteld worden. Ter voorkoming van discussies geldt het
principe “eerst herstellen, daarna praten”.
Anders in onze werkwijze is ook dat wij on richten op het moment waarop
opdrachtnemers moeten beginnen. Iedereen in de bouw is altijd gefocust op
wanneer een klus klaar moet zijn. Wij focussen op voorkant van een project
en de overdrachtsmomenten.’
Zonder vertraging
‘Bij de oplevermomenten vragen wij de volgende partij in het bouwproces om
aanwezig te zijn en het werk van de voorgaande partij mee te beoordelen en
mee te accepteren. We vragen hem ook om daarvoor te tekenen. Die opvolgende partij heeft er belang bij om de kwaliteit goed te beoordelen alvorens
te accepteren. Want als hij accepteert en het blijkt toch onvoldoende te zijn,
loopt hij het risico zelf niet aan de kwaliteitseisen te kunnen voldoen en op
te draaien voor eerdere fouten. Daardoor is die partij net zo kritisch als onze
eigen kwaliteitsbeoordelaar. Dat is ketenintegratie: de verantwoordelijkheid
voor het overgangsmoment tussen twee schakels in de keten neerleggen bij
de volgende schakel.
Anders aan onze manier van werken is ook dat we vaak vooruit betalen in
plaats van achteraf. Dat idee is toevallig ontstaan: een van onze opdrachtnemers kon geen kredietverzekering krijgen maar stond wel in de planning om
te beginnen. Dus heb we gezegd “als wij vooruitbetalen, hoeveel korting krijg
we dan?” We kregen 2,5 procent. Als men geen korting wil geven: prima, dan
betalen we achteraf. Maar een kredietverzekering kost twee procent of meer.
Om verder te optimaliseren ontwikkelen we software waarmee de voortgang van het hele bouwproces realtime, zonder vertraging, met leveranciers
georganiseerd wordt. De basis is een planningsprogramma met milestones
gekoppeld aan de start van elke activiteit of levering. Vanuit de planning is
alles gekoppeld: tekeningen, contracten, de kwaliteitseisen – alles wat van
belang is voor dat moment in het bouwproces. Iedere milestone is ook gekoppeld aan een leverancier: die krijgt via een app elke dag op zijn scherm te zien
over hoeveel dagen hij moet leveren. Dus we hebben een integrale planning
en per leverancier informatie over wat en wanneer er iets verwacht wordt.
Die software noemen we KYP – keep your promise, afspraken nakomen – Kyp
jij al? Wij kypen!’
Verantwoordelijkheden
‘Een procesmatige manier van werken vergt een andere mentaliteit. In de
bouw is iedereen goed in improviseren. Een aannemer houdt in zijn processen ruimte opdat hij kan improviseren als er verstoringen optreden. De
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We werken nu zo’n 10 tot 15 procent goedkoper. Dat zal nog verder stijgen:
veel dingen doen we nu voor de eerste keer en dus is er relatief veel tijd en
geld gemoeid met uitzoeken, het begeleiden van mensen.
Om efficiënter te kunnen werken moeten we investeren. Bouwen zonder
uitvoerder kan door de bouwplaats af te sluiten. Maar een hekwerk kost geld
en die investering moet terugverdiend worden door uren op de uitvoering te
besparen. Daarna wordt het interessant: de informatie die door het tourniquet gegeneerd wordt, gaat geld opleveren. Hoeveel? De praktijk zal het leren.
Er zijn legio mogelijkheden voor optimalisatie. Traditioneel vergt het bouwen
van een woning 250 dagen, nu 100. Bij een koopsom van 500.000 euro een
rentepercentage van vijf procent kost dat de klant maar 12.500 euro in plaats
van 31.250 euro. Bij een belastingaftrek van 50 procent kost gangbaar bouwen dus 9.375 euro meer aan rente voor de klant tijdens de bouwperiode. Op
een koopsom van 500.000 euro scheelt dat bijna twee procent. Alleen door
anders te organiseren.’

Door het tourniquet (op de foto
links) kunnen de
bouwvakkers naar
binnen, waardoor kan worden
bijgehouden hoe
lang feitelijk wordt
gewerkt.

uitvoerder is een manusje van alles. Alle zaken die anderen vergeten moet hij
organiseren: tekeningen, schoenen, enzovoort.
Als een bouwproces goed georganiseerd wordt is improviseren niet nodig. In
de bouw wordt steeds meer gebruik gemaakt geprefabriceerde componenten
– de legolisering [zie hoofdstuk 2] zet door. Als daarnaast de tekeningen kloppen en er maatvastere spullen gebruikt worden, is improviseren niet nodig,
dan past het gewoon.
Inmiddels zijn we een nieuw project van negentien woningen gestart. De
markt is veranderd dus we willen naar stuksproductie. Vroeger begon de
bouw als minimaal 65 procent van de woningen verkocht was. Nu zijn er
weinig kopers dus wachten is geen optie: zodra er een of twee verkocht
zijn moet de bouw starten. Dus bouwen we woningen per stuk en moet het
bouwproces anders: bij stuksproductie kan er niet voortdurend een uitvoerder op de bouwplaats zijn – dat kost teveel.
We sluiten de bouwplaats af met een hek en een tourniquet. Iedereen die
komt werken, krijgt een persoonsgebonden toegangspas. Wij leggen zo de
verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden bij de opdrachtnemer. Wij
willen niet op de bouwplaats aanwezig moeten zijn, werkzaamheden controleren en de kosten van een uitvoerder dragen. Met het tourniquet krijgen we
informatie over hoe lang mensen feitelijk werken. Stel er staat 50 uur voor
een klus en uit de gegevens blijkt dat het in 40 uur gedaan is. Dan willen we
diezelfde klus bij een volgende woning op 40 uur zien staan. Daar moet het
naar toe: alle niet-productieve uren moeten uit het bouwproces verdwijnen.’
Rentepercentage
‘In de huidige markt moet de prijs van een nieuwbouwhuis omlaag, we moeten goedkoper aanbieden dan vroeger. Dat kan door deze manier van werken.

Architectenbureau Atelier PRO heeft zijn werkwijze aangepast vanwege krimpende budgetten, de terugtredende overheid en meer publiek-private samenwerking. Hoe ziet die nieuwe rol eruit? Welke nieuwe competenties zijn er
nodig? Een gesprek met Ernstjan Cornelis, directeur uitvoering en financiën:
‘Het loont om op zoek te gaan naar icoonprojecten, referentiemodellen: partijen
begrijpen elkaar dan beter, sneller en tegen veel lagere kosten.’

Ernstjan Cornelis
‘Als we abstract kunnen
ontwerpen hebben we
bestaansrecht’
‘De winnaars van de toekomst zijn teams die samen abstract durven te ontwerpen, die als beste in staat zijn om te doorgronden wat een opdrachtgever
wil, en die slim zijn – slim als team, slim in het ontwerp, slim in de realisatie
en slim in de exploitatie.
Naar mijn mening gaat het niet om ketenintegratie maar om het loslaten van
ketens. Het gaat om het verschil tussen werken vanuit macht en gewoonte
en werken vanuit kwaliteit en bijdrage. Per project bekijken wie de beste
partners zijn: wie heeft de meeste kennis en kunde en wie kan het beste
de risico’s dragen? Niet denken vanuit automatismen maar vanuit de vraag
welke kennis we nodig hebben: “Waar heeft een opdrachtgever baat bij?”
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Ernstjan Cornelis
van Atelier PRO, een
multidisciplinair en internationaal opererend
architectenbureau dat
in 1976 is opgericht. De
naam PRO staat voor
Plan, Ruimte, Ontwikkeling; een contextuele
benadering van architectuur waarin ontwerp
en omgeving op elkaar
betrokken zijn. Het
bureau is gevestigd in
Den Haag en er werken
circa zestig mensen
uit verschillende disciplines: architectuur,
stedenbouw, interieurarchitectuur en bouw- en
kostenmanagement.
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PPS [publiek-private samenwerking] in de klassieke vorm is nauwelijks haalbaar. Als een grote bouwer meedoet aan een PPS, kost dat in de tenderfase al
gauw een miljoen euro aan engineeringskosten. De realiteit is dat je er in drie
of vier moet meedingen om er één te winnen. Daar zit een enorme weeffout!’
Aan twee kanten: opdrachtgevers maken de rekensom niet en opdrachtnemers
zijn niet in staat om een opdracht abstract te benaderen.’

Een rendering
van het Meander Ziekenhuis
in Amerstfoort.
Onderdeel van een
BIM met Navisworks software.
(Bron: Atelier PRO)

Slim zijn
‘Abstract ontwerpen betekent dat je een ontwerpvraagstuk in stukjes knipt, al
naar gelang de ontwerpparameters. Die parameters bepaalt de opdrachtgever
en daarom is het van belang om goed en snel te kunnen doorgronden waar
een opdrachtgever sterk aan hecht; ontwerp, energie, bouwtijd, exploitatie? Dat
wetende knip je een ontwerpvraagstuk op.
Om je te onderscheiden moet je slim zijn. Slim als team, slim in het ontwerp,
slim in de uitvoering en slim in de exploitatie. Niets doen wat onnodig is, wat
geen waarde toevoegt – daar betaalt een opdrachtgever niet voor. Dus ook geen
afval, geen energieverlies – daar heeft een opdrachtgever niets aan.
Slim in teams betekent dat je respect hebt voor elkaars rollen. Klassiek is: “Wij
staan hier en de vijand staat daar.” Dus een aannemer wil zo snel mogelijk
van de architect af want die maakt het toch alleen maar duur, een constructeur
maakt het standaard te groot – dat zijn de klassieke beelden. Die moeten we
opzijzetten.
Slim in ontwerp en realisatie is bijvoorbeeld een “intelligente” gevel: een constructie die zelfdragend is en daardoor minder kost, die met zo min mogelijk
afval en dus kosten prefab geproduceerd kan worden, en die heel energiezuinig
is. Daar kun je mee winnen. Als ontwerpteam is dat geweldig!
Slim in exploitatie is goed luisteren naar bijvoorbeeld het schoonmaakbedrijf. In
de context van een PPS werden wij benaderd door een schoonmaakbedrijf. In de
klassieke wereld staan schoonmakers onder aan de ladder, maar in de context
van een integraal contract ligt dat totaal anders. Voor een contract van een dertig
jaar omvattend ontwerp, realisatie, onderhoud en beheer zitten de kosten niet in
de bouw maar in het onderhoud en beheer: een kwartier minder schoonmaaktijd per dag betekent 90 uur minder schoonmaaktijd per jaarUitgerekend over
een contractperiode van 30 jaar is dat 2700 uur. Uitgaande van een salaris van
30 euro per uur betekent dat een exploitatieverschil van 81.000 euro. Wat als
dat kwartier een uur wordt, puur door te luisteren naar de mensen die het werk
doen en slim te ontwerpen? Dan praten we over een bedrag van ruim 320.000
euro, gevonden door ketens los te laten en mensen ruimte te geven.
Slim betekent ook dat je zoekt naar manieren om een opdrachtgever goed te
begrijpen. Stel een schoolbestuur wil een nieuwe school hebben en doet dat in
de vorm van een design and construct-contract. De eisen die het bestuur specificeert zijn bijvoorbeeld dat 1600 leerlingen goed gehuisvest moeten worden, dat
er een ruime aula moet komen, een laboratorium. In plaats van die wensen te
verwoorden kan dat bestuur ook een foto gebruiken van een plaats die zij zich
herinneren als prettig. Aannemers maken vaak gebruik van referentiemodellen.’

7 – Pionieren met innovatie

Steile leercurve
‘Bij een ziekenhuis dat wij ontworpen hebben, liepen we vast in het precies specificeren van de afspraken. Daar zijn we op zoek gegaan naar een
icoonproject, een referentiemodel: welk ziekenhuis representeert wat jullie
voor ogen staat, qua omvang, indeling, uitstraling, sfeer, enzovoort? In het
contract is vervolgens opgenomen dat het een ziekenhuis moest worden dat
qua functionaliteit en kwaliteit vergelijkbaar moest zijn met het Jeroen Bosch
ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch Zo is het ook gegaan: als iemand ergens over
twijfelde, ging hij gewoon kijken: “Daar is het zo uitgevoerd, dan doen we dat
dus hier ook!” – dat heeft maanden werk bespaard.
Door te werken met icoonprojecten valt veel geld te besparen. We hadden
makkelijk nog drie maanden door kunnen praten en ontwerpen. Reken maar
uit: een team van twaalf mensen à raison van zo’n 3000 euro per persoon is
36.000 euro per week. Totale extra kosten: 432.000 euro. En dan hebben we
het nog niet over juridische kosten om het allemaal in contracten te specificeren.
Van belang voor het vermogen om abstract te kunnen ontwerpen is het vermogen om risico’s in te kunnen schatten en daar uitspraken over te durven
doen. Het boek “Risk intelligence” van de Britse gedragsonderzoeker Dylan
Evans gaat over de vraag hoe goed mensen zijn in het inschatten van waarschijnlijkheden en het doen van uitspraken daarover. Weervoorspellers zijn
daar heel goed in omdat zij iedere dag opnieuw inschattingen maken, iedere
dag opnieuw met de juistheid van hun uitspraken geconfronteerd worden en
daardoor een steile leercurve hebben.
Sommige risico’s kunnen gevolgen hebben die zo enorm zijn dat niemand
zich die kan veroorloven. Dat moet je als architect en ontwerpteam kunnen
onderkennen en inschatten. Een brandveiligheidsplan van een ziekenhuis
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bijvoorbeeld is een complexe opgave. Stel dat het ontwerpproces achter de
rug is en een toetsingsambtenaar van de gemeente keurt het af. Denkbaar is
dat het ziekenhuis dan pas een halfjaar later open kan of dat de brandinstallaties opnieuw ontworpen moeten worden. Dat zijn risico’s die je je niet kunt
veroorloven. Dus hebben we in het ontwerp van het Meander Ziekenhuis in
Amersfoort de toetsers van de gemeente van meet af aan betrokken bij het
ontwerp. Zij keken mee in ons BIM en stuurden mee in het ontwerpproces,
gaven aan wat volgens het bouwbesluit wel en niet goed was.’

BouwConnect wil een infrastructuur ontwikkelen die alle partijen in de bouw
verbindt – ook consumenten. Door legolisering van de bouw kunnen zij zelf hun
woning ontwerpen. Aan het woord komen Nico Baken (directeur Innovatie en
Strategie KPN) en Aart Wijnen (directeur De Twee Snoeken).
De essentie van deze mass customization: ‘Eén keer ergens goed over nadenken
en dan de wetmatigheden in een bibliotheek plaatsen.’

Nico Baken en Aart Wijnen
‘Wij zijn de verbindende schakel
tussen fabrikanten en burgers’
‘Veel sectoren zijn vastgelopen. Energie, zorg... We hebben nog steeds een
energiesysteem op basis van fossiele brandstoffen met een onverantwoorde
CO2-uitstoot, een laag rendement en een prijs die almaar stijgt. De kosten in
de zorg blijven stijgen en we slagen er niet in die trend te keren. Het moet anders, écht anders. Dat betekent complexe processen herinrichten en slimmer
verbinden. Met ICT kan dat.
BouwConnect bestaat uit drie onderdelen: een bibliotheek, een communicatieplatform en Woonconnect. Als je een betekenisvol gebouwmodel wil

Industrieel bouwen met individuele vrijheid.

Nico Baken is werkzaam bij KPN en Aart
Wijnen bij De Twee
snoeken. In 2010 zijn
KPN en De Twee Snoeken een samenwerking
aangegaan onder de
noemer BouwConnect.
De core business van
KPN is verbinden, de
core business van De
Twee Snoeken architectuur en software voor de
bouw. De ambitie: een
infrastructuur ontwikkelen die alle partijen
in de bouw verbindt en
daardoor de effectiviteit,
efficiëntie en duurzaamheid in de sector
vergroot.

Een schematische
voorstelling van de
woningconfigurator van Woonconnect. De consument kan vanuit
een bibliotheek
met concepten
kiezen en zo
zelfstanding een
woning samenstellen. Hoewel de
basis van de woningen nagenoeg
gelijk is kan deze
gepersonaliseerd
worden door de
consument. Wanneer de woning
compleet is kan de
configurator de benodigdheden zoals
vergunningen en
materialen vinden
en uitrekenen.
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hebben waar meerdere mensen mee kunnen werken, moet je om te beginnen
afspreken wat iets is.
Die afspraken zijn de basis van Bouwconnect. We hebben een objectenstructuur ontwikkeld, een typologie van objecten. Aan die objecten hangen
eigenschappen: waar is iets van gemaakt?, wat is hun vorm? enzovoort. Ieder
object heeft een unieke identificatiecode (een WUID: Warehouse Unique
IDentifier) en de verzameling objecten is geordend in boomstructuren. Door
zo veel mogelijk bouwproducten op eenzelfde manier te beschrijven en te
ordenen, hebben we een bibliotheek ontwikkeld. Die omvat inmiddels ongeveer 80 procent van alle bouwdelen en producten om gebouwen te maken.
Een letterbak van de bouw, het digitale DNA van de bouw. DNA is te combineren tot strings: bouwen noemen we dat.
De essentie van BouwConnect is dat je één keer ergens heel goed over
nadenkt en de wetmatigheden die van belang zijn, benoemt en in de bibliotheek plaatst. Wat gebeurt er als een kozijn in een wand gezet wordt, wat heb
je daarvoor nodig? Dat is monnikenwerk natuurlijk, daar zijn we al een paar
jaar mee bezig en dat heeft al 30 miljoen investering gevraagd, maar je hoeft
het maar één keer te doen en daarna hoef je er niet meer naar om te kijken.
Daarnaast is er een digitaal platform en waar alle partijen in het bouwproject
met elkaar onder meer informatie uitwisselen, documenten delen, teams samenstellen. Alles wat er op de bouw ook gebeurt staat in een digitale bouwkeet.’
Rekken en trekken
‘Bibliotheek en platform tezamen vormen Woonconnect: een online woningconfigurator en systeem waarmee mensen zelf hun woning kunnen ontwer-
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pen. In de vliegtuigindustrie bouwen ze al jarenlang modellen van complete
vliegtuigen. Woonconnect lijkt daarop: het bevat volledig gepre-engineerde
conceptwoningen waar mensen mee kunnen spelen. De filosofie is hetzelfde:
één keer heel goed nadenken, regels en wetmatigheden in kaart brengen en
pre-engineering. De rest is spelen met keuzen van woonconsumenten. Dus
we hebben populaire woningtypen – jarendertigwoningen, Amsterdamse
Schoolachtige woningen, een moderne variant – onderzocht en uitgewerkt.
Wat zijn de fundamentele bouwregels van een jarendertigwoning? Die wetmatigheden zijn parametrisch gemodelleerd en dat resulteert in huisjes waar
je als klant aan kunt rekken en trekken Dat is zowel voor huurders als voor
een woningcorporatie interessant: huurders weten precies wat zij straks krijgen en hun modelleren bespaart de corporatie veel werk.
De nieuwste trend in de bouwsector is collectief privaat opdrachtgeverschap
(CPO). Daarvoor is dit bij uitstek geschikt. Je kunt als collectief een rijtje
ontwerpen en vervolgens rollen de bouwtekeningen eruit. En doordat alles
volledig gepre-engineered is, kun je veel sneller en beter bouwen, zijn de
proceskosten en de faalkosten minimaal en is de klant veel goedkoper uit:
een besparing van circa 30 procent vergeleken met bouwen zonder digitaal
bouwmodel is haalbaar.’
Minder ontwikkelwerk
‘Dat is waar we naartoe gaan: archetypische woningen, kantoren, gemeentehuizen – noem maar op. Van tevoren ontwikkel je een concept, helemaal
doordacht, helemaal geoptimaliseerd, en dan kun je veel sneller en goedkoper bouwen. Mensen krijgen modellen waar ze mee kunnen spelen, waar ze
hun woondroom mee kunnen vormgeven en waarvoor ze minder betalen:

Als vervolg op
de woningconfigurator kan de
consument ook de
kozijnen personaliseren. Eventueel
maakt een consument samen met
een ontwerper/
architect de keuzes
maakt binnen
dergelijke configurators.
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maatkostuums tegen confectieprijzen. Dat is de revolutie die gaande is.
Architecten en bouwbedrijven gebruiken de bibliotheek omdat het minder
ontwikkelwerk in eigen huis betekent: minder investeringen, minder mensen. De bibliotheek werkt op alle softwarepakketten die in Nederland gangbaar zijn. Iedereen bepaalt zelf met welk pakket hij werkt en wij leveren de
brandstof. Een veel gebruikt pakket is Revit, maar dat is Amerikaans en daar
zitten geen trappen in waar wij in Nederland iets mee kunnen. Dan kun je
kiezen: of je gaat zelf een bibliotheekje met trappen maken of je gebruikt
onze bibliotheek met duizenden trappen met alle specificaties, fabrikanten,
enzovoort. Dat is vaak handiger dan het allemaal zelf gaan doen. Bovendien
kan iedereen eenduidig communiceren met andere partijen: ieder item in de
bibliotheek heeft een unieke identificatiecode (identifier), dus partijen weten
zeker dat ze over hetzelfde praten.’
Van bouwen naar energie
‘Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Maar een duurzaam huis betekent
investeren in de bouw: energiezuinige installaties, daken die energie opwekken, zonnepanelen. Dus een duurzaam huis is vaak duurder in de bouw en
daardoor lastiger te financieren want je hebt een hogere hypotheek nodig.
In een duurzaam huis zijn daarentegen de lasten lager. Dus om duurzame
woningbouw van de grond te krijgen moet je naar een soort woonlastenberekening. Moet je de invloed en de aard van een bewoner meenemen in het
model? Gebruikt iemand een sauna, drie koelkasten, twee laptops – of is hij
juist heel energiebewust?
Dus maken we nu een bibliotheek met alle gangbare televisietoestellen zodat
we aan kunnen geven wat de energiekosten zijn. Daarmee begeven we ons in
een nieuwe wereld, betreden we een andere sector: van bouwen naar energie.
Woonconnect is een paradigmawisseling in de bouw die vergelijkbaar is met
de opkomst van Spotify in de muziekwereld. Spotify zet de wereld op zijn
kop: in plaats van een fysieke cd te kopen streamt iemand zijn muziek naar
de locatie waar hij op dat moment is. Met Woonconnect streamt de consument zijn huis. Woonconnect is als het ware Bouwconnect met een hart: het
betrekt de consument actief bij bouwen en wonen.
Doordat wonen voor iedereen van belang is, heeft de combinatie van bouw
en ICT een spilfunctie. Volgende stappen met betrekking tot Woonconnect
betreffen het ontwikkelen van modules voor energie, veiligheid en toegang.
Daarmee willen we verbindingen leggen naar de sectoren zorg, water, overheid en maakindustrie. Als die maakindustrie verbonden wordt met lokale
productie door 3D-printing, is het streamen van voedsel geen sciencefiction
meer.’
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De rode draad van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk gaat over vernieuwing in de sector woning- en utiliteitsbouw
vergeleken met de klassieke organisatie in de bouw – ‘hoe het was’. Aan de orde
komen de ordening tussen partijen, contractvormen en fasering in het bouwproces. Ook wordt ingegaan op de hiërarchie tussen partijen en de focus van het
klassieke bouwproces, namelijk stichtingskosten.
In zeven interviews met pioniers van de vernieuwing in de bouw, is te lezen dat
sommige bedrijven al ver zijn in het veranderen van de organisatie en werkwijze. Resultaten: betere producten, goedkoper produceren en maatwerk voor
de klant.

Holland
‘Grauw is uw hemel en stormig uw strand,
Naakt zijn uw duinen en effen uw velden,
U schiep natuur met een stiefmoeders hand,
Toch heb ik innig u lief, o mijn Land!
Al wat gij zijt, is der Vaderen werk;
Uit een moeras wrocht de vlijt van die helden,
Beide de zee en den dwing’land te sterk,
Vrijheid een’ tempel en Godsvrucht een kerk.
Blijf, wat gij waart, toen ge blonkt als een bloem;
Zorg, dat Europa den zetel der orde,
Dat de verdrukte zijn wijkplaats u noem’,
Land mijner Vaad’ren, mijn lust en mijn roem.
En wat de donkere toekomst bewaart,
Wat uit haar zwangere wolken ook worde,
Lauw’ren behooren aan ’t vleklooze zwaard,
Land, eens het vrijst’ en gezegendst’ der aard’.
E.J. Potgieter
Uit: Het Noorden, in omtrekken en tafereelen (1836–1840)

Innovatief
werken aan
infrastructuur
‘The worldwide marketplace is forcing the
optimization of all functions and services. There
is no place for waste in today’s economy. As
processes become more efficient, they need less
management, control and regulation, and more
leadership, alignment of expertise , vision, and
value. ‘Accountability’ will become the key issue.’
Dean Kashiwagi *

* Voorwoord door Dean
Kashiwagi in: van der
Rijt en Santema, Prestatieinkoop. Wie steekt er
boven het maaiveld uit?
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In de sector grond-, weg- en waterbouw (GWW) is de overheid de belangrijkste
opdrachtgever. De rol van haar opdrachtgeverschap is de afgelopen jaren sterk
veranderd. Om meer werk aan de markt over te laten zijn onder meer nieuwe
contractvormen ontwikkeld.
Verder komen diverse best practices aan bod. Daarbij laten we vertegenwoordigers van pionierende bedrijven aan het woord. De gesprekspartners zijn gekozen om meerderde facetten van veranderingen in organisaties voor het voetlicht
te brengen.

De sector infrastructuur
De grond-, weg- en waterbouwsector is een omvangrijke sector met veel uitersten. De sector onderneemt megaprojecten van miljarden – zoals de corridor
Schiphol–Amsterdam–Almere, omvang circa 3,5 miljard euro – maar ook de
herbestrating van een dorpsstraat in een kleine gemeente. In de sector werken
wegenbouwers, grondverzetbedrijven, baggeraars, ingenieurs, installateurs.
Vroeger was het een grotendeels nationale sector, inmiddels is de sector sterk
geïnternationaliseerd, getuige de aanwezigheid op de Nederlandse markt van
internationale bedrijven als Besix, Vinci, Bouygues, Skanska, Balfour Beatty,
Strabag, Hochtief en Fluor. Vroeger domineerde de civiele techniek. Een tunnel
geldt nog steeds als een civiele prestatie van grondverzet, beton en asfalt. Maar
het functioneren van die tunnel wordt tegenwoordig grotendeels bepaald door
managementsystemen, informatie en data. De openstelling van de Betuweroute
liep grote vertraging op doordat de installaties in de diverse tunnels niet op tijd
op orde kwamen. Datzelfde was het geval bij de Leidsche Rijntunnel in de A2;
miljoenen kostende noodwegen waren nodig om de vertraging op te kunnen
vangen.

* De RAW besteksystematiek wordt onderhouden en beheerd door de
Stichting CROW.

* Met de nieuwe aanbestedingswet moet die
situatie tot het verleden
gaan behoren.

Bouwproces, aanbesteding en contractvormen
De klassieke bouwfasering in de infrasector lijkt sterk op klassieke fasering in
de bouw- en utiliteitssector: men begint met een schetsontwerp, maakt vervolgens een voorlopig ontwerp, daarna een definitief ontwerp en tot slot een
uitvoeringsontwerp. Tussen ontwerp en uitvoering ligt een moment waarop
zogenaamde GWW-werken – denk aan wegen, vaarwegen kust- en oeverwerken,
groenvoorzieningen, verkeersinstallaties – worden aanbesteed en een bestek
geschreven wordt. Tot voor kort gebeurde dat in de meeste gevallen volgens de
zogenaamde RAW-bestek systematiek: ‘rationalisatie en automatisering grond-,
weg- en waterbouw’. De RAW-besteksystematiek is gebaseerd op wetgeving
over aanbesteding en uitvoering, wordt al ruim dertig jaar toegepast en omvat
gestandaardiseerde bestekken voor vrijwel alle type werken in de sector.* Een
standaardbestek bestaat uit omschrijvingen van het gewenste resultaat, handleidingen, standaardbepalingen en sjablonen voor het schrijven van een bestek.
Veel organisaties in de sector maken gebruik van deze systematiek: centrale en
decentrale overheden, waterschappen, ingenieursbureaus, aannemers en nutsbedrijven. De aanbesteding geschiedde doorgaans op basis van laagste prijs. Dit
leidde tot kartelvorming, de oorzaak van de zogenaamde Bouwfraude.*

* Zie de Tijdelijke
Commissie Infrastructuurprojecten, de
zogenaamde Commissie
Duivestein. In het commissierapport (2004)
worden de overschrijdingen bij vooral de
Betuweroute en de HSL
geëvalueerd.

* Bijna alle begrippen
komen uit de Angelsaksische wereld, waar
uitstekende handboeken bestaan. In de
beroepspraktijk worden
alleen maar de Engelse
begrippen gebruikt.

* Per 1 april 2013 is de
Nieuwe Aanbestedingswet van kracht waarbij
aanbesteden op laagste
prijs veranderd is in
aanbesteden volgens
EMVI – Economisch
meest voordelige inzending (zie hoofdstuk 2).
* DBFMO-contracten

zijn niet uniek voor
infrastructuur. In
Nederland gebruikt
bijvoorbeeld ook de
Rijksgebouwendienst
dit model. Het concept
is in de Angelsaksische
wereld ontwikkeld en
wordt ook gebruikt in
Frankrijk, Spanje, Italië
en Azië. In Nederland
wordt tegenwoordig
meestal gesproken over
DBFM – maintain en
operate liggen dicht bij
elkaar.
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Door cumulatie van een aantal ontwikkelingen is in de afgelopen jaren een
nieuwe dynamiek in de sector ontstaan. Verschillende factoren hebben daarbij
een rol gespeeld:
• internationale partijen hebben de Nederlandse markt betreden en nieuwe
competenties geïntroduceerd zoals ervaringen op het gebied van publiek-private
samenwerking
• door toedoen van grote overschrijdingen in geld en tijd rond megaprojecten als
de Betuweroute en de hogesnelheidslijn, is forse politieke druk ontstaan om de
processen rond grote infrastructurele projecten anders te organiseren*
• er zijn nieuwe besturingsfilosofieën ontwikkeld. Beleidslijnen die bij Rijkswaterstaat opgang hebben gemaakt zijn de principes van ‘markt, tenzij’ en ‘decentraal waar het decentraal kan’. Het principe ‘markt tenzij’ betekent dat taken
die Rijkswaterstaat traditioneel zelf uitvoerde op het gebied van aanleg, beheer
en onderhoud van wegen en waterwegen, worden overgedragen aan de markt.
Hierdoor dient Rijkswaterstaat samenwerkingsvormen met andere organisaties
en stakeholders aan te gaan. Daarnaast hebben zich nieuwe contractvormen
ontwikkeld die de nieuwe besturingsfilosofieën ondersteunen en vormgeven
zoals design and construct-contracten* met meer verantwoordelijkheid voor
opdrachtnemers
• steeds duidelijker wordt dat klimaatverandering en waterproblematiek in de
komende decennia een belangrijke rol spelen. Klimaatverandering heeft grote
invloed op ruimtelijke processen en op de bouwnijverheid: meer bescherming
tegen hoogwater en overstromingen is nodig (het hoogwaterbeschermingplan
HWBP), de capaciteit voor waterberging in steden moet groter, enzovoort
• er is veel nieuwe technologie ontwikkeld: bijvoorbeeld de geboorde tunnel,
CAD-CAM (computer ondersteund ontwerpen en computer gestuurde productie),
BIM
• er is een grote vraag naar vervanging van in jaren zestig en zeventig ontwikkelde infrastructuur.
Kortom, de sector is de afgelopen jaren in een omwenteling terecht gekomen,
zowel qua proces als qua organisatie. Recentelijk is nieuwe aanbestedingswetgeving van kracht geworden, met name gericht op complexere projecten en
gunnend op basis van EMVI (economisch meest voordelige inschrijving – zie
hoofdstuk 2) in plaats van op laagste prijs.*
Omdat de overheid in toenemende mate opteert voor ‘markt, tenzij’, wordt het
bovendien steeds gebruikelijker om daar voor een aantal jaren onderhoud en
beheer aan toe te voegen. Een nog verder gaand contract is een DBFM(O)-contract: een contractvorm waarin ontwerpen, bouwen, financieren, onderhouden
en exploiteren (operate)) in één contract aanbesteed worden.*
Een DBFM-contract komt tot stand als een groep private partijen zich organiseert in een consortium dat speciaal is opgericht voor een project, een zogenaamde SPV (special purpose vehicle) die als opdrachtnemer (of concessienemer) en serviceprovider opereert. Vaak berust een DBFM op een concessie met
een contract waarin de te leveren prestaties (de beschikbaarheid en veiligheid
van wegen en vaarwegen bijvoorbeeld) staan en het bijbehorende afrekenings-
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model. De te leveren prestaties zijn neergelegd in zogenaamde SLA’s (service
level agreements): overeenkomsten tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer (bijvoorbeeld een automatiseerder) over het niveau van dienstverlening.
Voorbeelden van DBFM-contracten zijn de ombouw van de A59 en de N31, en
de infrastructuur van de hogesnelheidslijn. In uitvoering zijn de A15 MaVa-deel
(tracé Maasvlakte – Vaanplein Rotterdam), de tweede Coentunnel, verbreding
van de A12 tussen Lunetten en Veenendaal, de N33 en in onderhandeling is de
corridor Schiphol–Amsterdam–Almere, waarvan de eerste projecten A10-Oost en
A1-A6 inmiddels worden gerealiseerd.

beschikbaarheid zal minimaal de som van de Capex en de Opex over de levenscyclus moeten dekken.
Bij grote DBFM-projecten kunnen de kosten van het tenderproces in de miljoenen lopen. Desalniettemin zijn tenderkosten tot op heden vaak zo hoog dat
alleen grote ondernemingen in de aanbesteding mee kunnen doen. Voor ons
land waarin midden- en kleinbedrijven een belangrijke economische motor zijn,
is dat een probleem. Daar komt nog bij dat ook de referentie-eisen die door
grote opdrachtgevers gesteld worden (omzet en past performance bijvoorbeeld)
kleinere bedrijven uitsluiten.

Voorbeeld van een
DFMB-contract:
de aanleg van het
tracé Maasvlakte
– Vaanplein Rotterdam.

* Zie bijvoorbeeld PAS
(Publicly Available
Specification) 55-1 en
2: Asset Management,
London: The Institute of
Asset Management 2004
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‘Past performance’ en prestatiemeten

Een SPV is concessienemer en serviceprovider gedurende de looptijd van het
contract – bijvoorbeeld 25 jaar. Het bouwdeel van het contract is tijdelijk en
wordt georganiseerd in de vorm van een EPC-bedrijf waar engineering, verwerving en contractering in onder gebracht worden (engineering, procurement, contracting). Een zogeheten operationsbedrijf zorgt vervolgens voor de totstandkoming van de overeengekomen diensten en dienstverlening. Hiervoor wordt vaak
de term assetmanagement gebruikt.* Het operationsbedrijf is actief gedurende
de looptijd van de concessie. De SPV, de EPC en het operationsbedrijf kunnen
verschillende aandeelhouders hebben.
Aan het financiële model is een aantal parameters te onderscheiden, waaronder:
• Capex (capital expenditures), de financieringslasten van de investering
• Opex (operational expenditures), de operationele kosten van de exploitatie
• De financieringslasten worden bepaald door de verhouding tudden eigen vermogen en vreemd vermogen (de zogenaamde gearing) en de vergoedingen van
eigen vermogen en vreemd vermogen.
• de netto contante waarde van de vergoedingen minus de boetes voor de

* Zie ook Richtlijn
Samenwerking Rijkswaterstaat- Markt op
Integrale Projecten 2010.

Uit de Angelsaksische wereld zijn recentelijk de begrippen contractperformance
en past performance overgenomen. Hiermee wordt tevens het prestatiemeten
geïntroduceerd.
Prestatiemeten is een instrument dat wordt ontwikkeld en toegepast door
ProRail, de Rijksgebouwendienst en Rijkswaterstaat, alle drie lid van het Opdrachtgeversforum (hoofdstuk 4). Deze opdrachtgevers ontwikkelden ook het
instrument past performance waarmee de prestaties van de opdrachtnemer in
het verleden wordt gemeten. Veel aanbestedende diensten willen immers in het
gunningsproces rekening kunnen houden met de prestaties die de aanbieders bij
eerder uitgevoerde opdrachten leverden. Positieve ervaringen moeten worden
beloond hadden voor zowel het proces van samenwerking als voor het eindresultaat. Beoordelingscriteria zijn onder meer communicatie, verkeersmaatregelen, duurzaamheid enzovoort.
Prestatiemeting is voor de Rijkswaterstaat onderdeel van de drieslag:
• Economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) voor gunning
• Systeemgerichte contractbeheersing (SCB) voor uitvoering
• prestatiemeten voor uitvoering en toekomstige gunning.*
‘Systems engineering’
Een kernbegrip in de wereld van infrastructuur is systems engineering (SE)
Evenals veel andere begrippen en concepten komt ook dit begrip uit andere
sectoren. Systems engineering is oorspronkelijk ontwikkeld in de telefoniesector en heeft nadien ook ingang gevonden in de lucht- en ruimtevaart- en de
defensie-industrie. In essentie is systems engineering een methode om complexe
problemen het hoofd te bieden, namelijk door een systeem in componenten en
zogenaamde ‘boomstructuren’ uiteen te rafelen en alle engineering vervolgens
gestructureerd en daardoor volgbaar en aantoonbaar uit te kunnen voeren.
In 1990 hebben bedrijven en overheidsinstellingen in de Verenigde Staten het
eerste professionele platform voor systems engineering opgericht: International Council on Systems Engineering (Incose). Incose hanteert de volgende definitie van systems engineering: ‘Systems Engineering is een interdisciplinaire
aanpak om goed werkende systemen op te zetten. Het kijkt naar de zakelijke
en technische behoeften van alle afnemers om zo een kwaliteitsproduct te
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* Rijkswaterstaat, NI
ingenieurs, Bouwend
Nederland, ProRail, Vereniging van Waterbouwers 2009, Leidraad voor
Systems Engineering
binnen de GWW-sector,
pp 8.

kunnen leveren waar de gebruiker echt iets aan heeft.’*
Vrij vertaald is een systems engineering een interdisciplinaire benadering die zich
richt op het ontwikkelen van succesvolle systemen vanuit het perspectief van alle
stakeholders: opdrachtgevers, ingenieurs, gebruikers. Het doel van systems engineering is om op een beheersbare, navolgbare en transparante wijze een kwaliteitsproduct ontwikkelen dat in een gebruikersbehoefte voorziet.
Om de toepassing van systems engineering in de sector grond-, weg- en waterbouw te stimuleren hebben vijf grote partijen in Nederland – Rijkswaterstaat,
ProRail, Bouwend Nederland, NL-Ingenieurs en Vereniging van Waterbouwers
– ‘Leidraad voor Systems Engineering’ gepubliceerd.* Hieruit ontlenen we de voornaamste principes van systems engineering:
• klantvraag centraal in plaats van de techniek. Waar is een systeem voor bedoeld?
Wat moet het kunnen?
• systeemdenken: gericht op de waarde voor de klant en achterhaalt de vraag
achter de vraag – wáárom wil een klant wat hij wil? Systeemdenken benadrukt
het perspectief van de totale levenscyclus van een project, van concept tot sloop.
Bij knippen in de keten worden relaties doorbroken en ontstaan interfaces die
beheerd moeten worden
• transparantie en traceerbaarheid. Ontwerpkeuzen moeten worden vastgelegd
samen met de motivatie erachter. Er dient aangetoond te worden dat een systeem
voldoet aan de vraag
• efficiëntie. Systems engineering maakt het mogelijk om specificaties, certificaten,
standaarden en andere vormen van informatie slim te hergebruiken
• beste prijs-kwaliteitverhouding vinden
• balans tussen ontwerpvrijheid en contractuele afspraken. Iedere probleemstelling kent een bepaalde oplossingsruimte, vaak met meerdere oplossingen
• verificatie en validatie. Bij verificatie gaat het om de vraag of een klantvraag
goed is beantwoord (‘doen we de dingen goed?’), bij validatie om de vraag wat een
klant écht nodig heeft (‘doen we de goede dingen?’)
• afstemming met projectmanagement. Projectmanagement (projectensturing) en
systems engineering (ontwikkeling en realisatie) vullen elkaar aan
• openheid. Systems engineering is iteratief, een zich halend proces (zie verder).
Randvoorwaarden zijn openheid en goede communicatie.

* Rijkswaterstaat, NI
ingenieurs, Bouwend
Nederland, ProRail, Vereniging van Waterbouwers 2009, Leidraad voor
Systems Engineering
binnen de GWW-sector,
pp 12 e.v.

‘Systems engineering’ en contractvormen
Stap één bij de methodiek van systems engineering is het in kaart brengen van
stakeholders en specificeren en analyseren van een klantvraag (klanteisenpecificatie).
Systems engineering, de term zegt het al, is bovendien gericht op de gehele levenscyclus van een object: van concept, ontwikkeling, realisatie, gebruik, onderhoud
tot sloop. Dat betekent dat bij een ontwerp van een object de hele levenscyclus in
ogenschouw wordt genomen: naast bouwtijden en bouwkosten zijn ook gebruiks-,
onderhouds- en sloopkosten van belang.
Uit de functies die een systeem volgens een klant moet vervullen, volgen eisen en
aan die eisen kan in veel gevallen op verschillende manieren worden voldaan. Verplaatsing van A naar B bijvoorbeeld met verschillende modaliteiten: lopend, per fiets,
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auto, boot, vliegtuig. Daarbinnen zijn ook weer tal van oplossingsrichtingen denkbaar. Opdrachtnemers komen in beeld bij de concrete invulling van die richtingen.
De keuze tussen oplossingsmogelijkheden geschiedt volgens de methode van
iteratief specificeren: voortdurend herhalen van de cyclus: functies, eisen, oplossingen. Daarbij wordt een risicogestuurde ontwerpbenadering gehanteerd. De
gemaakte keuzen worden vastgelegd en met iedere herhaling wordt het aantal
oplossingsrichting kleiner en ontwikkelt zich een ontwerp dat voldoet aan de
klantvraag.
Veel grond-, weg- en waterbouwprojecten zijn groot en complex. Een deugdelijk politiek-maatschappelijke voortraject mondt uit in een tracébesluit. Daarin
liggen alle afspraken met de omgeving vast. Het vormt tevens het kader voor
aanbesteding en realisatie van het project door een opdrachtnemer.
Bij dergelijke complexe projecten wordt het analyseren en specificeren van een
klantvraag gedaan in de vorm van een zogenaamde eisenboom (requirements
breakdown structure, RBS): eisen worden uiteengerafeld en gestructureerd naar
verschillende detailniveaus. In een dergelijk boom is iedere eis traceerbaar naar
een hoger detailniveau, uiteindelijk eindigend bij de eisen van de klant.
Als meerdere disciplines bij een project betrokken zijn, is het zaak overzicht te

1
systeem

Een combinatie
van de ‘Eisenboom’ (links) en
de ‘Objectenboom’.
(rechts) leidt tot
een overzicht
van klanteneisen
en systeemeisen
en hun functies.
(Bron: Leidraad
voor Systems Engineering 2009)
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houden. Daarom wordt het concept van een hiërarchisch geordende boomstructuur ook toegepast op objecten waaruit een systeem wordt opgebouwd: de zogenaamde objectenboom (system breakdown structure, SBS), in het Nederlands
genoemd – een hiërarchische structuur waarin alle te ontwerpen en nadien te
bouwen, beheren en te slopen objecten zijn weergegeven.
Door beide boomstructuren te combineren, ontstaat een systematisch overzicht
van zowel de klanteisen als de systeemcomponenten en hun functies. Voor het
feitelijk uitvoeren en managen van projecten, wordt vaak een derde decompositie gemaakt, namelijk: wie doet wat wanneer en in welke volgorde, oftewel een
work breakdown structure, ofwel activiteitenboom. Aldus laten zich complexe
projecten managen.

* Gebaseerd op Nederlandse publicaties
zoals Leidraad voor
Systems Engineering in
de GWW sector. Zie ook:
BAM 2008, SE-Wijzer.
Handleiding Systems
Engineering voor BAM
Infra; ProRail 2011, Systems Engineering – meer
dan techniek alleen;
ProRail 2011, SE gaat
voor de baat! SE Seven in
de ProRail-Praktijk.

RAMS: reliability (betrouwbaarheid), availability
(beschikbaarheid),
maintainability
(onderhoudbaarheid) en safety
(veiligheid) – de
eisen die aan
infrastructuursystemen worden
gesteld.
(Bron: Leidraad
voor Systems Engineering 2009)

Omdat systems engineering gericht is op de behoefte van klant gedurende de
levenscyclus, wordt tijdens het ontwerp niet alleen gekeken naar bouwtijden
en bouwkosten maar ook naar gebruiks-, onderhouds- en sloopkosten. Daartoe
zijn aanvullende (analyse)methoden nodig. De meest gebruikte zijn RAMS, value
engineering, levenscycluskostenanalyse en assetmanagement.*
Aangezien deze methoden ter sprake komen in de interviews verderop in dit
hoofdstuk, worden ze hier kort beschreven. In dit hoofdstuk ligt de nadruk op de
eerste drie methoden, in het hierna volgende hoofdstuk op de laatste: assetmanagement.
Aanvullende analysemethoden
• RAMS
De eisen die aan infrastructuursystemen worden gesteld, worden geformuleerd
in termen van RAMS-eisen: betrouwbaarheid (reliability), beschikbaarheid
(availability), onderhoudbaarheid (maintainability) en veiligheid (safety). Aan
de hand van deze vier aspecten kunnen de prestaties en de kwaliteit van iedere
infrastructuursysteem worden gespecificeerd, gemeten en over langere perioden
vergeleken.

Beschikbaarheid

Veiligheid

Betrouwbaarheid

Onderhoudbaarheid
RAMS
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Een infrastructuursysteem is beschikbaar of betrouwbaar als het niet faalt.
Falen kan betekenen de frequentie van falen en de duur van falen (storingen).
De betrouwbaarheid van een systeem wordt bepaald door de faalfrequentie, de
beschikbaarheid door faalfrequentie en faalduur.
Cruciaal bij RAMS is andersom denken: de beschikbaarheid van een systeem
wordt bepaald door het niet-falen van het systeem; de veiligheid door de
afwezigheid van ongelukken en de betrouwbaarheid door snelheid en kosten
waarmee storingen opgelost kunnen worden. Bij een RAMS-analyse gaat het dus
niet om de vraag of iets goed gaat maar om de kans dat iets niet goed gaat: het
risico op storing.
• ‘Value engineering’
In de eerder genoemde ‘Leidraad voor Systems Engineering’ binnen de GWWsector wordt value engineering omschreven als ‘een systematische, multidisciplinaire benadering om de waarde van een systeem over de gehele levenscyclus
te optimaliseren. Dit met behulp van functieanalyse en creatieve technieken.
Met het begrip waarde wordt de hoeveelheid functionaliteit, afgezet tegen de
levenscycluskosten bedoeld.’
Volgens de leidraad ondersteunt de methodiek van value engineering de methode systems engineering, namelijk:
– bij en tijdens het verhelderen en aanscherpen van eisen
– bij en in de communicatie met en tussen stakeholders: partijen leren elkaar
beter begrijpen
– bij het onderbouwen van formele besluitvorming: alternatieven worden beter
afgewogen en ontwerpkeuzen beter onderbouwd
– groter innovatief vermogen: een gezamenlijke en multidisciplinaire aanpak
levert oplossingen op die anders niet in beeld zouden komen.
In de interviews komt value engineering op verschillende manieren aan de orde.
Soms in de vorm van ‘draaien aan de knoppen’, een andere keer in de vorm van
een web-based communicatieplatform. De rode draad: meerwaarde creëren voor
opdrachtgevers en stakeholders.
• Levenscyclus-kostenanalyse
Zoals gezegd richt systems engineering zich op optimalisatie van een klantvraag
gedurende de levenscyclus van een object. Een methode om de totale kosten
hiervan te bepalen is de levenscycluskostenanalyse (life cycle cost analysis,
LCC). Hierbij worden de verschillende geldstromen in kaart gebracht. Naast de
ontwerp- en uitvoeringskosten wordt gekeken naar onderhoudskosten (preventief en correctief), operationele kosten (bediening, procesbewaking, kosten voor
energie, enzovoort), kosten voor inspecties en kosten voor sloop of vervanging.
Met het overdragen aan de markt van taken van Rijkswaterstaat via nieuwe
contractvormen (zoals design and construct, DBFMO) hebben marktspelers een
nieuw type dienstverlening kunnen ontwikkelen, namelijk assetmanagement.
Assetmanagement is het beheren van de assets (bezittingen) en de daarmee
verbonden prestaties, risico’s en investeringen gedurende de contractuur (zie
verder hoofdstuk 9). Voor bouwbedrijven is asset management om meerdere
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redenen interessant: behalve dat het een andere business dan bouwen betreft,
is asset management ook interessant omdat het zorgt voor langjarige en min of
meer gegarandeerde omzet en daarmee de volatiliteit van kasstromen vermindert en de bestuurbaarheid en continuïteit van een onderneming vergroot.
Een tweede ontwikkeling is dat er nieuwe vormen van contractbeheersing zijn
ontstaan. Rijkswaterstaat moet als organisatie kleiner worden en draagt taken
aan marktpartijen over. De bijbehorende contracten mogen echter niet het
tegengestelde opleveren, namelijk meer inspanningen en mensen dan voorheen.
En dus heeft er innovatie plaatsgevonden in de wijze waarop contracten en de
daarin overeengekomen prestaties, beoordeeld worden. Die innovatie heet ‘systeemgerichte contractbeheersing’.
• Systeemgerichte contractbeheersing
In de publicatie ‘Systeemgerichte Contractbeheersing’ (SCB) wordt het doel van
deze methode als volgt beschreven: ‘Het primaire doel is dat de contractbeheersing efficiënt (op afstand, met zo min mogelijk inspanning) en effectief (gericht
op toprisico’s voor de opdrachtgever) is. Daarenboven moet SCB de rechtmatigheid van betalingen voor geleverde prestaties borgen.’
Die doelmatigheid wordt bewerkstelligd door verantwoordelijkheden anders te
organiseren: ‘Met SCB ligt de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan eisen
in het contract bij de opdrachtnemer. Door middel van registraties uit de verificatie- en keuringsplannen en de daarbij behorende rapporten kan de opdrachtnemer aantonen dat de eisen ook voldaan zijn. Het wordt dus essentieel dat de
opdrachtnemer zijn eigen processen beschrijft, risico’s beheerst, tijdig afwijkingen signaleert, tijdig passend (correctieve, corrigerende en/of preventieve)
maatregelen neemt en dit hele proces regelmatig evalueert. De opdrachtnemer
moet kunnen aantonen dat de cirkel van Deming (plan-do-check-act) werkt op
zijn project. [...]
De opdrachtgever kiest bewust voor beheersing op afstand waarbij er minimale
bemoeienis is met het te realiseren product en met de invulling van het projecten kwaliteitsmanagement van de opdrachtnemer. [...]
Het naleven van de contractuele verplichtingen door de opdrachtnemer wordt
getoetst door het uitvoeren van een mix van systeem-, proces- en producttoetsen. Deze toetsen zijn risicogestuurd. Daarbij spelen vooral de risico’s een
rol waarbij de opdrachtnemer invloed heeft op de beheersing, en die voor de
opdrachtgever de grootste gevolgen hebben. [...]
Niet alleen in de uitvoeringsfase maar ook in de ontwerpfase wordt risico
gestuurd gebruik gemaakt van de gegevens die voortkomen uit het kwaliteitsmanagementsysteem van de opdrachtnemer. Hierdoor wordt het mogelijk om
vooruit te kijken en risico’s tijdig en beter te beheersen.’
In systeemgerichte contractbeheersing geldt: het toets- en het betaalproces zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden. De gedachtegang daarachter is dat met de
resultaten van de mix van toetsen, de geleverde prestaties onderbouwd worden
en rechtmatig betaald kan worden (zie afbeelding). Als een opdrachtnemer niet
kan aantonen dat een opdracht is uitgevoerd, betaalt de opdrachtgever niet. De
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publicatie stelt: ‘De prestatie is geleverd als er geen tekortkomingen openstaan,
waarvan de termijn waarbinnen de tekortkoming aantoonbaar moet zijn weggenomen, is verstreken. Systeemgerichte contractbeheersing vraagt een strenge
doch rechtvaardige opdrachtgever en doet daarmee een appèl op de professionalisering van het opdrachtgeverschap.’
Het toets- en
betaalproces zijn
onlosmakelijk met
elkaar verbonden.
(Bron: Rijkswaterstaat)

Betalings
schema

Aanpassen
betalings
schema

Betaalproces

Betalen
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tekort
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Samenstellen toetsmix
/ toetsplan

Daarmee is een omkering van de contracteringsrelaties bewerkstelligd. Bij
systeemgerichte contractbeheersing ligt het initiatief tot oplevering bij de opdrachtnemer: als hij denkt dat het werk gereed is voor aanvaarding, deelt hij dat
mee aan de opdrachtgever. Het is niet langer de opdrachtgever die iets controleert, het is de opdrachtnemer die verantwoordelijk is en zijn prestaties moet
aantonen.
Rijkswaterstaat gebruikt systeemgerichte contractbeheersing op alle contractvormen die onder kwaliteitsborging van de opdrachtnemer worden uitgevoerd
(zie tabel). In onderstaande tabel is aangegeven wat dat concreet betekent in
termen van werksoort en contractvorm.

Rijkswaterstaat
gebruikt ‘systeemgerichte contractbeheersing’ op
alle contractvormen waarbij de
opdrachtnemer
verantwoordelijk is
voor de kwaliteit.

werksoort

contractvorm

ingenieursdiensten
samenwerkingsovereenkomst
aanleg
D&C
Aanleg en onderhoud
DBFM
Vast- en klein variabel
Prestatiecontract
onderhoud		
Variabel onderhoud
E&C en D&C

contractbeheersing
SCB
SCB
SCB
SCB
SCB
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Innovatief werken aan infrastructuur in de praktijk

In termen van waardeketens en transactiekosten (zie hoofdstuk 3) komt zowel de
opdrachtgever als de opdrachtnemer in een andere rol terecht. De eerste moet
leren loslaten, de ander moet leren initiatief te nemen. Onderdelen van ketens verschuiven naar andere ketens en een opdrachtnemer moet zijn prestaties aantonen.
Voor de opdrachtgever worden de kosten lager, voor de opdrachtnemer hoger: hij
moet naast het feitelijke bouwproces een toetsproces inrichten en de resultaten
daarvan inzichtelijk en overdraagbaar maken. In de cases hieronder wordt duidelijk wat dat betekent en welke nieuwe mogelijkheden daardoor ontstaan

Dit interview gaat over het gebruik van BIM bij Tauw, een advies- en ingenieursbureau. De casus laat zien wat de waarde is van BIM voor infrastructurele
projecten en wat de verschillen zijn tussen de klassieke manier van werken en
werken met BIM. De casus laat ook zien hoe Systems Engineering en COINS in
de praktijk op elkaar betrokken worden. Verder wordt duidelijk dat werken in
de digitale wereld andere competenties vraagt: breder (leren) kijken en meer
samenwerken. Tenslotte blijkt hoe gemeenten geld kunnen besparen zonder te
bezuinigen, namelijk door verkokering een halt toe te roepen, afdelingen samen
te laten werken en werkzaamheden meer integraal aan te besteden. BIM lijkt
techniek maar is minstens zozeer organisatie en cultuur.
Advies- en ingenieursbureau Tauw maakt gebruik van een bouw-informatiemodel (BIM) maar ook van systems engineering en COINS . Een interview met Bob
Beuving (BIM-manager) en Han de Wit (innovatiemanager): ‘Een ontwerper die
een damwand verandert, bijvoorbeeld korter maakt of achterwege laat, ziet
direct de financiële consequenties.’

Visualisatie van
‘systeemgerichte
contractbeheersing’. (Bron: Rijkswaterstaat)

Bob Beuving en Han de Wit
‘De tijd van alleen maar tekenen
is voorbij’
Systems engineering, BIM en COINS
In de sector grond-, weg- en waterbouw (GWW) komt het woord bouw-informatiemodel (BIM) amper voor. De term daar is COINS (zie hoofdstuk 4). COINS is
gebaseerd op systems engineering en ontwikkeld voor de toepassing van bouw
informatie in de sector grond-, weg en waterbouw. Leidend principe achter de
COINS-systematiek is dat een bouwwerk eerst zo veel mogelijk in digitale vorm
wordt vastgelegd, alvorens de werkelijke bouw plaatsvindt.
De Rijksgebouwendienst heeft een BIM-norm ontwikkeld en zal in de toekomst
standaard een BIM-model hanteren bij aanbestedingen. Die situatie doet zich
ook voor in de infrastructuursector: Rijkswaterstaat schrijft sinds enige tijd een
‘infomatieleverings-specificatie voor (ILS), onder meer bij de ontwikkeling van
de verbinding Schiphol–Amsterdam–Almere. Deze informatieleverings-specificatie is gebaseerd op COINS in combinatie met VISI (zie hoofdstuk 4.).

Bob Beuving en Han
de Wit van Tauw, een
middelgroot advies- en
ingenieursbureau dat
werkzaam is op het
gebied van de ruimtelijke omgeving. Het
motto van het bedrijf
luidt ‘denkkracht voor
duurzame omgevingskwaliteit’.

‘Bij een bouw-informatiemodel (BIM) gaat het om twee zaken: de juiste dingen doen en de dingen juist doen – validatie en verificatie. Een opdrachtgever
formuleert een opdracht in de vorm van een functie en bijbehorende eisen.
Wij gaan op zoek naar een oplossing: een functievervuller die de gewenste
prestaties levert. Om te monitoren of we de juiste dingen doen, moeten we
onze informatiestroom op orde hebben en een systematiek gebruiken die
overzichtelijk is en waar ook andere partijen mee kunnen werken. Dus gebruiken we systems engineering en COINS als open inframethodiek.
Het allereerste project dat we hiermee deden was het gemaal Houtkade. Daar
hebben we via parallelsessies gekeken wat werken met BIM betekende. We
hebben de vraagspecificatie uitgewerkt, het constructief en omgevingsontwerp gemaakt en kostenramingen opgesteld. In systems engineering en de
COINS-methodiek is het belangrijk dat je de functies, de eisen, de functievervullers en de prestaties goed benoemt en doorlopend monitort.
Om dat te kunnen zijn verschillende softwarepakketten gecombineerd. Alle
eisen zijn gespecificeerd in het programma Relatics, het constructief ontwerp
is gemaakt in Allplan, het omgevingsontwerp in Civil3D en de kostencalculatie in Excel en Ticon. Iemand die aan het ontwerpen is, ziet tegelijkertijd de
objectenboom en de functionele eisen die daarin benoemd zijn.
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Gebiedsontwikkeling
‘Met BIM zijn grotere en complexere projecten mogelijk. Om integraal te kunnen
werken moet je de samenhang tussen de dingen zien en een gemeenschappelijke taal spreken. Met name voor gebiedsontwikkeling is dat van belang.
BIM helpt bij het toegankelijk maken van informatie en het benutten van
onderzoek en advies. Nu komt het regelmatig voor dat bij een provincie grote
aantallen rapporten en tekeningen liggen. Vaak is die informatie slecht toegankelijk en wordt daardoor nauwelijks gebruikt. Door digitale maquettes te
maken is informatie opnieuw te gebruiken en te combineren.’

Werken met BIM:
Gemaal Houtkade,
en knooppunt
Badhoevedorp.

Vergeleken met de klassieke manier van werken gaan mensen breder ontwerpen; iemand die een damwand ontwerpt, ziet waarom hij die ontwerpt.’
Eisenpakketten
‘Een heel ander project was het knooppunt Badhoevedorp – de nieuwe kruising tussen de A4 en de A9. De complexiteit is groot: een onderliggend wegennet, spoorverbindingen, vliegverkeer met bijbehorende veiligheidseisen, enzovoort. Wij hebben we de eisen van de drie betrokken partijen, Rijkswaterstaat,
Prorail en Schiphol in kaart gebracht en in een BIM gezet. Via raakvlakkenanalyses en clash detection – foutendetectie door het vergelijken van deelontwerpen – werd duidelijk dat niet alle eisen met elkaar in overeenstemming waren.
Veiligheidsregels voor de aanvliegroutes van Schiphol legden beperkingen
op aan de hoogte van de wegconstructie. Tegelijkertijd stelde Rijkswaterstaat
eisen voor de wijze waarop de wegen elkaar moesten kruisen. Die twee eisenpakketten conflicteerden met elkaar. Door alle eisen in een bouw-informatiemodel te zetten, komen dergelijke conflicten snel in beeld. Zonder BIM wordt
dat moeilijk: bij grote projecten is er bijvoorbeeld een enorme hoeveelheid
regels, voorschriften, eisen van opdrachtgevers.
Gemaal Houthavens heeft ons geleerd dat we met BIM beter kunnen ontwerpen. Knooppunt Badhoevedorp heeft ons geleerd dat we met BIM complexiteit
kunnen managen.
Keerzijde van een bouw-informatiemodel is dat we aan het begin van een
project veel moeten investeren. Als ingenieursbureau verrichten we traditioneel veel werk in de latere fasen van een project: definitief ontwerp, uitvoeringsontwerp en uitvoering. Met BIM moet je aan het begin van een project
veel investeren. Daarnaast is een objectenbibliotheek nodig om snel te kunnen
werken en een efficiëntieslag te kunnen maken. Ook dat vergt een investering.
De beste manier om kwaliteit te leveren én tijd te winnen, is alles in één keer
goed te doen. Door het werkproces te “verbimmen” maken we van een ambachtelijk productieproces een postindustrieel productieproces. Een industrieel
productieproces is automatisering, een postindustrieel productieproces faciliteert kenniswerkers.’

Nieuwe opdrachtnemer
‘De tijd van alleen maar tekenen is voorbij. Tekenen kunnen we bij wijze van
spreken outsourcen naar India – daar tekenen ze goedkoper. Ons werk wordt
informatie verbinden, data transformeren, informatie toevoegen, informatie
managen.
In het klassieke model knipten we een landschap op in stukjes en werkte
iedereen aan zijn eigen stukje. Met BIM kunnen we én aan de stukjes werken
én aan het geheel en beide optimaliseren.
Knelpunt daarbij is het aanbestedingsbeleid in de markt. Bij gemeenten is het
nog gebruikelijk dat er voor iedere volgende fase in een project een nieuwe
opdrachtnemer gezocht wordt. Daardoor gaat telkens veel informatie verloren en worden zaken dubbel gedaan. Als je dat wil optimaliseren, moeten
opdrachtgevers het mogelijk maken om een project vanaf het begin met
meerdere partijen en over meerdere fasen op te kunnen pakken. Dat betekent
andere vormen van uitvragen en aanbesteden: een opdrachtgever moet niet
gedwongen zijn om een project bij bijvoorbeeld iedere 50.000 euro opnieuw
aan te besteden. Opties zijn bijvoorbeeld EMVI en BVP.
Naast andere vormen van aanbesteden zijn er andere uitdagingen: om een
project integraal aan te kunnen nemen, moet de opdracht integraal geformuleerd zijn. En dat vergt dat afdelingen binnen gemeenten samenwerken,
gezamenlijk opdracht verlenen en de winst van systems engineering en BIM
leren zien: minder kosten over de levenscyclus van objecten.’

De volgende casus betreft bouwbedrijf Ballast Nedam. Uit het interview komt
naar voren dat BIM voor Ballast een strategisch middel is om integrale projecten
uit te voeren. De casus laat ook zien dat vanuit dat perspectief BIM en GIS naadloos overgaan in een BEM – een built environment model, waarin BIM wordt geïntegreerd met omgevingsinformatie. Daarnaast laat de casus zien welke invloed
BIM en lean kunnen hebben op de structuur en de processen in een organisatie.
De beschrijving laat zien wat het belang is van de verschillende structureringsmechanismen uit systems engineering. En ook hier komen veranderende competenties in beeld: virtueel bouwen vereist kennis van zowel systems engineering
en ICT als ‘klassiek’ vakmanschap.
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Voor Ballast Nedam is BIM een strategisch instrument om op een professionele
manier integrale projecten uit te kunnen voeren. Een interview met Menno de
Jonge (directeur innovatie) en Arjen Adriaanse (hoofd Ballast Nedam BIM/GIS
Centrum): ‘Wij willen alle disciplines achter de knoppen: werkvoorbereiders,
calculatoren, uitvoerders... Alle functies die we hebben.’

Bouw ministeries
van Justitie en Binnenlandse Zaken,
Den Haag.
(Foto: JUBI)
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Menno de Jonge en Arjen
Adriaanse
‘De uitdaging is om BIM met
andere systemen te integreren’

Menno de Jonge en
Arjen Adriaanse van
Ballast Nedam. Het
bedrijf behoort tot de
top vijf bouwbedrijven van Nederland.
Het bedrijf heeft een
transitie in gang gezet
van een aanbodgerichte
naar een vraaggestuurde
bouwonderneming met
integrale oplossingen
voor de hele levenscyclus. De ambitie is om
‘blijvende kwaliteit in
de hele levenscyclus te
realiseren’.

‘De strategie van ons bedrijf is gericht op de groeimarkt van integrale projecten, en om daarbij betrokken te zijn in de gehele levenscyclus van projecten:
ontwikkelen, bouwen, beheren en hergebruiken. De traditionele werkwijze is
niet geschikt voor dat soort geïntegreerde projecten omdat er knippen zitten
in het proces en in de manier van denken. Bij integrale projecten gaat het
erom dat er bij het ontwerp rekening gehouden wordt met beheer en onderhoud, dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor werkvoorbereiding en
uitvoering in een vroeger stadium betrokken worden – dat soort zaken.
Wat ga je dan doen? Ga je twintig tekeningen op tafel leggen en interpreteren
hoe het gaat worden? Dat is wat we van oudsher deden. Of ga je werken met
een digitaal model waarin gegevens doorrollen van ontwerp naar realisatie
naar beheer en onderhoud?
In de ontwerpfase kijken we naar de raakvlakken tussen deelsystemen en
partijen teneinde die te optimaliseren. Passen kunstwerken en installaties
bij en naast elkaar? Is het juiste materieel voor de uitvoering aanwezig? Om
een voorbeeld te geven: kan een element gehesen worden met het type kraan
dat gepland is? Of is een zwaardere nodig? En kan de ondergrond dat aan of
is extra versteviging nodig? Waar liggen kabels, leidingen... Dat doen we ook
met ketenpartijen: we maken per project afspraken over de objectgegevens
die nodig zijn en vervolgens worden gegevens op die manier opgebouwd,
aangeleverd en samengevoegd.’
Te vroeg stadium
‘In Den Haag hebben we het gebouw van de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken gerealiseerd. Het ging om een locatie met weinig oppervlak
en veel omringend verkeer dat tijdens de bouw zo min mogelijk hinder diende te ondervinden. De hele planning en uitvoering is vanuit een bouw-informatiemodel aangestuurd en zo lean mogelijk uitgevoerd, inclusief de bouwlogistiek. Er is gewerkt met hubs: buiten de stad hadden we opslagplaatsen
voor materialen. Zodra iets nodig was op de bouwplaats werd het afgeroepen

en vanuit de hub geleverd – just in time zogezegd. Die hubs functioneerden
ook als overslagpunten: om hinder te minimaliseren reden toeleveranciers niet
apart naar de hub, maar samen met één wagen naar de bouwplaats. Die wijze
van organiseren en aansturen werkt: het project is ongeveer twee maanden
voor planning opgeleverd.
Binnen Ballast Nedam hebben we sinds 2011 een BIM-centrum. Er zijn in de
sector legio voorbeelden van BIM projecten die mislukt zijn omdat het model
zijn doel voorbij schoot of omdat men in een te vroeg stadium te gedetailleerd
modelleerde. Dat willen we voorkomen. In 2013 is daar GIS [geografisch informatiesysteem] bij gekomen. Het BIM/GIS-centrum ondersteunt partijen bij de
ontwikkeling en implementatie van het BIM en GIS.
Een belangrijk aspect in de praktijk van Ballast Nedam is het werken vanuit
systems engineering. Wij werken met een zogenaamde eisenboom, een objectenboom en een activiteitenboom. Deze structureringsmechanismen helpen
om op een gestructureerde manier vanuit de eisen van de klant, via het ontwerp van de engineers naar de realisatie op de bouwplaats te werken. Op basis
van deze breakdown structuren kunnen we het bouw-informatiemodel tijdens
de gehele levenscyclus van onze projecten zo efficiënt mogelijk inzetten.’
Vergelijkbare denkfout
‘Een tweede ervaring is dat vakmanschap absoluut nodig blijft. De gedachte
bij BIM is vaak dat het gaat om een IT-specialist of 3D-modelleur achter de
knoppen die mooie ingewikkelde dingen gaat doen. Dat werkt niet! Deze specialisten zijn goed in programmeren en modelleren, maar bij een raakvlakkenanalyse kan hij niet bepalen of iets belangrijk is of niet; dat vergt inhoudelijke
kennis van het ontwerp en het bouwproces. Dus wij willen alle disciplines
achter de knoppen: werkvoorbereiders, calculatoren, uitvoerders... Alle functies die we hebben.
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Bij GIS wordt vaak een vergelijkbare denkfout gemaakt. Net als bij BIM gaat
het ook bij GIS om het betrekken van personen in de totale keten. Voor
infrastructurele werken is GIS ongelooflijk belangrijk. Met BIM willen we
bijvoorbeeld de raakvlakken tussen kunstwerken en installaties bewaken
en optimaliseren. Maar zeker bij grote infrastructurele projecten wil je ook
de raakvlakken met de omgeving naadloos organiseren – en daar komt GIS
om de hoek kijken. Dus het vastleggen van omgevingsgegevens wint aan
gewicht: wie zijn de belangrijke stakeholders bij een project?, wat zijn de kritische onderdelen? Maar GIS is meer dan alleen gegevens vastleggen. Met GIS
kun je ook analyseren en kritische grenzen onderzoeken. In de GIS-database
komen het ontwerp, de effecten van het ontwerp en het realisatieproces en
de omgeving samen. Je kan bijvoorbeeld een analyse maken van de geluidscontouren van een nieuwe weg en het effect op de nabijgelegen bebouwing.
GIS en BIM moeten naadloos bij elkaar gaan passen.’
Identificatie
‘De uitdaging voor de komende jaren wordt de integratie van een bouwinformatiemodel met andere systemen. Eigenlijk wil je een willekeurig object
– een wand, een deur, een kolom in een kunstwerk – bijvoorbeeld op een
tablet kunnen aanklikken en zien welke eisen, specificaties en documenten
daar bijhoren. Dus de verbinding vanuit BIM naar systems engineering naar
documentmanagement-systemen, naar beheer en onderhoud, naar de identificatie van elementen – bijvoorbeeld met sensoren als barcodes en RFID –,
naar kwaliteits- en keuringssystemen, enzovoort.
BIM moet de komende jaren het centrale objectgerichte informatie- en communicatieplatform in onze projecten gaan worden. Bijdragen van verschillende disciplines en partijen worden samengebracht, gevisualiseerd en
geoptimaliseerd. Het objectgerichte informatie- en communicatieplatform
moet gekoppeld worden aan andere ICT-systemen zoals documentbeheer-,
bedrijfsinformatie- (planning, calculatie) en systems engineering-systemen.
De invoering van BIM ondersteunt daardoor onze processen en projectbeheersing en leidt tot efficiëntieverbetering, faalkostenreductie en procesoptimalisatie.’

Het interview met Movares werpt licht op de relatie tussen BIM en assetmanagement. De casus laat ook zien hoe BIM, assetmanagement en systems engineering
verbonden kunnen worden, namelijk door BIM te baseren op de principes van
systems engineering en daar door bijvoorbeeld een beheerder, in een ander
stadium van de levenscyclus gegevens aan toe te laten voegen. Verder beschrijft
de casus dat het relatieve belang en de inbreng van disciplines aan het veranderen is, vergelijkbaar met de wereld van bouw en utiliteit. Terwijl in die sector
bijvoorbeeld installatietechniek aan gewicht wint, geldt dat in de sector grond-,
weg- en waterbouw voor omgevingsdisciplines.
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Deze casus heeft opmerkelijke overeenkomsten met die over Bouwconnect
(hoofdstuk 7). Het hieronder beschreven ObjectLive is een softwaretool die
experts én leken in staat stelt via internet te participeren in infra-, gebouw- en
gebiedsontwikkeling en -beheer gedurende de levenscyclus.
Het advies- en ingenieursbureau Movares kiest voor een integrale aanpak en
streeft ernaar systems engineering, BIM en assetmanagement te verbinden.
René Dorleijn (Hoofd Virtueel Bouwen) vertelt wat deze manier van werken
betekent voor het managen: ‘Als een opdrachtgever denkt vanuit toekomstig
gebruik, worden de disciplines die klassiek aan het einde van de keten zitten,
naar voren getrokken.’

René Dorleijn
‘Informatieverwerking wordt
steeds meer een primair proces’

René Dorleijn is actief
bij Movares, een adviesen ingenieursbureau dat
actief is op de gebieden
mobiliteit, heavy rail,
lightrail, infrastructuur,
ruimtelijke inrichting,
water en energie.

‘Virtueel bouwen met een bouw-informatiemodel (BIM) begint met een
andere manier van denken en een andere manier van werken. Het gaat allemaal om samenhang – dat wordt vaak vergeten. Je ziet dat ontwerpdisciplines tot voor kort vaak de boventoon voerden en omgevingsdisciplines in
een te laat stadium aanhaakten. Terwijl omgevingsfactoren vaak in sterkere
mate bepalend zijn voor het slagen van een project en het wel of niet ontstaan van faalkosten. Een cruciale vraag is of het ontwerp van een bouwwerk
voldoende afgestemd is op de omgeving waar het terecht komt. Die omgeving
is breed en betreft zaken als fijnstof, geluid, trillingen, zeldzame dieren – die
ieder voor zich kunnen leiden tot het stilleggen van een project. Faalkosten
ontstaan in veel gevallen doordat er onvoldoende aandacht is voor de impact
van de ene discipline op de andere. We zien luchtkwaliteit, bodemverontreiniging en ecologie te veel als losse eilandjes.
Bij BIM gebeurt hetzelfde. We zijn snel geneigd om BIM te zien als oplossing
voor het voorkomen van fouten op de bouw. Kolommen en installaties die
elkaar in de weg zitten, niet passen... Maar de werkelijkheid is complexer.
Net zoals omgevingsdisciplines vaak onderbelicht worden, komt ook assetmanagement, het gebruik en beheer van een object, vaak te laat in beeld. Bij
ieder bouwproject zouden van meet af aan assetmanagers om tafel moeten
zitten. Een positieve uitzondering is het project Schiphol–Amsterdam–Almere van Rijkswaterstaat: daar worden BIM en assetmanagement bij elkaar
gebracht. Op het moment dat een opdrachtgever de beweging maakt naar
functioneel specificeren en denkt vanuit toekomstig gebruik, worden de disciplines die klassiek aan het einde van de keten zitten, naar voren getrokken.
Daarom zou er tussen systems engineering en assetmanagement ook een veel
nauwere relatie moeten zijn.’
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Informatiekapstok
‘Objecten en informatiestructuren zouden tijdens de levenscyclus eenduidig
en herkenbaar moeten blijven. In BIM en systems engineering worden functionele eisen en objecten benoemd. Wat is er logischer dan die objecten in
de hele levenscyclus als informatiekapstok te gebruiken? Ontwerp, realisatie
en beheer – het gaat steeds om dezelfde objecten die ooit door een systems
engineer bedacht zijn en waar alle partijen in de bouwketen actuele informatie aan kunnen hangen. Dus een beheerder kan bijvoorbeeld perceeloppervlakten toevoegen, levensduurinformatie toevoegen, onderhoudsprocessen
toevoegen. Met een dergelijke opzet kun je ook terugkijken in de tijd en zien
wat wanneer veranderd is, wie waar bij betrokken is geweest. Informatieverwerking in bouw- en infrastructuurprojecten wordt daarom steeds meer een
primair proces.
Integraliteit en integraal werken is dé uitdaging voor ons en voor de sector.
Langs elkaar heen werken moet lastig worden. Om dat te faciliteren ontwikkelen wij ObjectLive, een werkwijze met een webplatform waarin alle
bouw- en omgevingsinformatie van een project samenhangend kan worden
opgeslagen – BIM en GIS ineen. Het systeem is gebaseerd op systems engineering en is objectgeoriënteerd: het omvat hiërarchisch geordende objecten
– bouwobjecten, omgevingsobjecten, enzovoort. Aan die objecten kan op een
eenvoudige manier informatie worden gehangen in iedere denkbare vorm:
tekstueel, 3D, animaties, simulaties, kaarten, luchtfoto’s, meetresultaten,
geotags...’
Andere vakdisciplines
‘Iedereen is eigenaar van zijn eigen informatie en iedereen kan informatie
aan objecten toevoegen. Dus iedereen ziet zijn eigen gegevens – de calculator ziet zijn bouwkosten, de ontwerper zijn ontwerp, de omgevingsmensen
zien hun kaarten. Tegelijkertijd ziet men ook de informatie die vanuit andere
disciplines toegevoegd wordt. Aan een object hangen naast functies en eisen
Ontwikkeling
van Maankwartier in Heerlen
met behulp van
het webplatform
ObjectLive: BIM en
GIS ineen.
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bijvoorbeeld ook de risico’s die de risicomanager toevoegt, de gegevens van
de onderhoudsmanager... Ook het besluitvormingsproces is herleidbaar: wie
wanneer welk besluit heeft genomen en welke disciplines daarbij betrokken
zijn geweest. Niet alleen van onszelf, maar ook van onze opdrachtgevers en
partners.’

Het interview met Iterfidelis, een bedrijf dat gespecialiseerd is in risicogestuurd
assetmanagement, laat zien hoe assetmanagement en systems engineering
op elkaar betrokken kunnen worden. In de vorige paragraaf kwamen de eisen
aan de orde die aan infrastructuursystemen gesteld worden: betrouwbaarheid,
beschikbaarheid, veiligheid en onderhoudbaarheid. De beschrijving laat zien
wat dat concreet betekent en wat de praktijk en de winst van ‘omdenken’ zijn:
er zijn vele euro’s te besparen! Ook laat de casus zien dat er met de opmars van
systeemgerichte contractbeheersing (SCB) een nieuwe dynamiek in infrasector
ontstaan is: de kwaliteit van informatiemanagement wordt bepalend voor de
betalingen. De beschrijving biedt ook een perspectief op de aannemer van de
toekomst. Tenslotte blijkt hoe de transactiekosten in aanbestedingsprocessen
omlaag kunnen, namelijk door een zogeheten ‘functioneel ontwerp’.
Adviesbedrijf Iterfidelis is gespecialiseerd in ‘risicogestuurd asset management’.
Volgens Sander Sieswerda en Edwin Timmer (beiden directeur) is ‘omdenken’ in
de sector een bestaansnoodzaak: ‘Er is vraag naar een nieuw type bedrijf, dat
bouwtechnische kennis weet te verbinden met financiële kennis.’

Sander Sieswerda en
Edwin Timmer
‘Er wordt teveel eerst ontworpen’
‘De infrastructuursector is de afgelopen jaren enorm veranderd. Vroeger was
Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de initiatie en het ontwerp van een
project, tekenden aannemers voor de realisatie en waren beheer en onderhoud opnieuw de verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat. Met de nieuwe
design and construct-contracten zijn aannemers al in de ontwerpfase verantwoordelijk en bij DBFMO-contracten zijn bouwbedrijven ook verantwoordelijk
voor het in bedrijf houden van bijvoorbeeld een weg – zoals voor de doorstroming, de verkeersveiligheid en het langjarig onderhoud.
Hoe borgt een bouwbedrijf dat het die verantwoordelijkheden daadwerkelijk
aankan? Dat heeft te maken met risicomanagement, met het functioneren en
falen van systemen, met integraal ontwerpen en met informatiemanagement.
En met nieuwe competenties.
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* Zogenaamde
RAMS(HE) analyses
vormen een integraal
onderdeel van Systems
Engineering. De term
RAMS(HE) staat voor
reliability (betrouwbaarheid), availability (beschikbaarheid),
maintainability (onderhoudbaarheid), safety
(veiligheid). Tegenwoordig ook health (gezondheid) en environment
(omgeving).

Wij kijken naar het functioneren van systemen met behulp van systems engineering. Contracten voor wegen worden meestal beoordeeld op twee factoren, namelijk beschikbaarheid en veiligheid.* Dus de vraag die wij stellen, is:
wat zijn de grootste hindernissen voor beschikbaarheid en veiligheid van het
systeem? Vanuit dat perspectief maken we faalanalyses.* In ieder project zitten
locaties of objecten met een hoog risicoprofiel. Die inventariseren we en voor
de belangrijkste maken we trade-offs – alternatieve ontwerpen.
Stel een kritieke factor in een weg is een brug – die moet open en dicht, kan kapot gaan... Als het beheer en onderhoud van zo’n weg aan marktpartijen uitbesteed wordt, is beschikbaarheid een van de criteria waarop de prestaties van de
opdrachtnemer beoordeeld worden. Daarmee wordt het van belang om systematisch naar ontwerpen te kijken vanuit het perspectief van beschikbaarheid.
Een ontwerp van een brug dat gebaseerd is op het gebruik van één motor valt
dan af. Het gebruik van één motor maakt een ontwerp kwetsbaar. Bovendien
is er bij een motor die nieuw is, totaal geen ervaring met levensduur, snelheid
van vervanging, enzovoort – en ook dat maakt een ontwerp onnodig kwetsbaar.’

* In vaktaal Failure Mode Effects and
Criticality Analysis
(FMECA) genoemd. Het
doel van een FMECA
is het beschrijven van
faalvormen, effecten, in
hoeverre die te voorkomen zijn.

Tienduizenden euro’s
‘Bij ieder contract waarin marktpartijen verantwoordelijkheid nemen voor
het beheer en onderhoud – en dus de beschikbaarheid – van een weg, gelden
er beschikbaarheidskortingen: boetes als de doorstroming van het verkeer
stokt. Daar komt het belang van trade-offs om de hoek kijken: hoe groot is de
kans dat de componenten van een ontwerp kapot gaan, hoeveel tijd en geld is
ermee gemoeid om die componenten te vervangen en hoe hoog is de beschikbaarheidskorting?
Dat kan om veel geld gaan. Beschikbaarheidskortingen kunnen oplopen tot
vele tienduizenden euro’s per kwartier. Als een weg dan twee dagen niet
beschikbaar is, loopt dat al snel in de miljoenen. Het loont om alternatieve
ontwerpmogelijkheden en bijbehorende risico’s te bezien van tegen de achtergrond van beschikbaarheidskortingen!
De markt is van oudsher niet gewend om in termen van functies te denken;
men denkt in termen van een object dat gemaakt moet worden. Dat maakt
werken volgens de principes van systems engineering lastig. De raakvlakken
tussen disciplines komen daardoor onvoldoende voor het voetlicht; met name
tussen civiele en installatietechniek. In de klassieke wereld is beton dominant en staan de installateurs achteraan. Maar de beschikbaarheidskortingen
betreffen vooral de installaties in een tunnel of vaarweg; de performance van
beton is geen issue, die van de installatietechniek en ICT wel.
Een soortgelijke verandering is dat papieren en de informatiestroom nu steeds
belangrijker worden. Bij “systeemgerichte contractbeheersing” moet een aannemer aantonen dat hij aan de eisen van het contract heeft voldaan, voordat
de opdrachtgever tot betaling overgaat. In DBFM-contracten moet beschikbaarheid per kwartier kunnen worden aangetoond. Dat vergt een informatiesysteem dat bij aanvang van een project ingericht moet worden. Het vereist ook
dat alle systemen en installaties erop ingericht zijn om bijvoorbeeld per kwartier beschikbaarheidscijfers te genereren. Wat vanouds beleefd wordt als iets
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secundairs, namelijk informatie over het project, wordt corebusiness – daar
hangen de betalingen vanaf en daar moet het hele bouwproces aan worden
opgehangen.’

Sander Sieswerda en
Edwin Timmer van
Iterfidelis. Het bedrijf
is gespecialiseerd is in
risicogestuurd assetmanagement. Het bedrijf
adviseert bouwbedrijven
bij de aanbesteding van
integrale contracten
en bij het projectmanagement van integrale
contracten.

Te weinig gefocusseerd
‘Performance management betreft het feitelijk functioneren van systemen.
In de klassieke fasering van het bouwproces [van SO en VO tot DO en UO]
spreekt niemand over een FO – een functioneel ontwerp. Terwijl het daarom
gaat: het functioneren van een systeem overeenkomstig de functionele eisen.
Als er op die manier naar aanbestedingen gekeken wordt, is er enorm veel
geld te besparen in de kosten van een uitvraag. Er gaan miljoenen om in de
kosten die bedrijven maken als zij meedoen aan een uitvraag. Vermoedelijk
kan dat naar tonnen – 50 procent of minder.
Het klassieke model is: er is een uitvraag en een groot aantal ontwerpers gaat
aan de slag om een voorlopig ontwerp te maken, tekeningen op A0 maken...
Dat is veel te weinig gefocusseerd.
Omgekeerd: onderdeel van een uitvraag is een risicobeheersplan. Daar kun
je je óók op concentreren: wat zijn de bottlenecks in een aanbesteding en hoe
beheersen we de risico’s? Dat betekent: maak geen integraal ontwerp maar
focus op de grootste risico’s. Vervolgens vraag je ontwerpers om te kijken
naar de mogelijkheden voor risicobeheersing – dan ben je veel gerichter aan
het werk tegen veel lagere kosten.
De nieuwe contractvormen vragen andere competenties. Er is in de sector dus
vraag naar een nieuw type bedrijf, dat bouwtechnische en financiële kennis
weet te verbinden.’

Het volgende interview met Ontwerpbureau ONL gaat over de betekenis van
value engineering.
De beschrijving laat ook zien wat de winst van generatief ontwerpen kan zijn:
niet ‘alles is hetzelfde’ maar ‘alles is anders’. Mass customization, maatwerk in
de bouw. De trefwoorden: parametrisch ontwerpen en ‘File-2-Factory’: het informatiemodel van de architect vormt de input voor computergestuurde productiemachines en bepaalt de productie en het logistieke proces. Een architect tekent
niet meer maar schrijft algoritmes en de computer genereert het ontwerp. Zo
lijkt opmerkelijk genoeg de klassieke bouwheer van weleer terug te keren:
ontwerpen en uitvoeren in één hand – het einde van transactiekosten. De casus
laat ook zien wat een nieuwe rol voor architecten kan zijn: ontwerper van een
keten en manager van de raakvlakken teneinde optimale vrijheid van ontwerp
te bewerkstelligen. Een aantrekkelijk perspectief?
Voor het ontwerpbureau ONL zijn industrieel ontwerpen en het gebruik maken
van de rekenkracht van computers belangrijke thema’s. Gijs Joosen (senior
architect) gaat in op deze werkwijze en financiële baten ervan: 10 procent extra
investering in engineeringkosten levert 10 procent lagere bouwkosten: ‘Je moet
een systeem zo opzetten dat je straffeloos het ontwerp kunt optimaliseren.’
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Showroom in geluidswal A2 en de
driedimensionele
weergave van een
knooppunt in de
constructie.
(Foto’s: ONL [Oosterhuis_Lénárd)

zijn daartoe cruciaal. Iedere component in een ontwerp heeft van meet af aan
een unieke code. Wij leveren gegevens aan de staalleverancier, hij produceert
op basis van de codering en levert daardoor zowel just in time als in volgorde
van bouw, en ter plekke wordt alles in elkaar gezet. Een naadloos proces waar
geen tekening meer aan te pas komt.
Bij een geluidswal in de provincie Utrecht hebben we er bij de gemeente op
aangedrongen om zowel het architectonisch ontwerp als het constructief
ontwerp te mogen doen en ze parallel te laten lopen. Vervolgens hebben we
een verbinding gelegd tussen vormgeving, constructief ontwerp en kosten.
We hebben inzichtelijk gemaakt wat er met verschillende kostencomponenten (fundering, staal en knooppunt) gebeurt als de gridmaten in het ontwerp
variëren. De voor de hand liggende redenering is: groter is beter – een groter
gridmaat betekent minder onderdelen. Op basis van ervaringsgetallen, zonder aan het project te rekenen, was de verwachting dat een gridmaat van zes
meter de ideale maat zou zijn.
In de grafiek (zie volgende pagina) is de uitkomst weergegeven. De groene lijn
geeft het aantal funderingselementen weer, de rode lijn het aantal verbindingselementen. Beide lopen lineair af: hoe groter gridmaat, hoe lager de
kosten. De gele lijn geeft het tonnage aan staal weer. Wat bleek: door het grid
fijnmaziger te maken, zijn weliswaar bijna twee maal zo veel componenten nodig maar kan de staalconstructie veel lichter uitgevoerd worden. Het
verschil in tonnage staal was circa 50 procent en op de geraamde bouwkosten
van 11 miljoen euro scheelde dat ongeveer een miljoen.’

Gijs Joosen
‘De keten wordt naadloos’

Gijs Joosten is
werkzaam bij ONL
[Oosterhuis_Lénárd]. Dit
ontwerpbureau wil de
verschillende disciplines
van het ontwerpproces
bijeen brengen teneinde
opdrachtgevers meer
waarde te kunnen
bieden door integraal
te optimaliseren.
Industrieel ontwerpen
en gebruikmaken van de
rekenkracht van computers zijn belangrijke
thema’s.

‘In het debat over ketenintegratie gaat het vaak over de vraag hoe we dingen
nog efficiënter kunnen en daarmee over “alles hetzelfde” – standaardisatie
en massaproductie. Onze insteek is anders, namelijk mass-customization,
industrieel maatwerk: hoe kunnen we computers inzetten om maatwerk te
genereren op basis van industriële productieprocessen? Dus niet “alles is
hetzelfde” maar “alles is anders”.
Uitgangspunten voor ons zijn vormgeving en integraal ontwerpen. In de
auto-industrie is een deur van een auto integraal onderdeel van het object
– dat willen wij ook. Om zo te kunnen ontwerpen heb je andere methoden
nodig. Wij tekenen niet, wij gebruiken ontwerpmethoden waarbij we maximaal gebruikmaken van de mogelijkheden van de computer. We ontwerpen
parametrisch: één gebouw, één detail... De klassieke manier, ook in CAD en
3D, is om een ontwerp te tekenen en te modelleren. Als er wijzigingen zijn
moet alles opnieuw. Bij parametrisch ontwerpen leg je de relaties tussen
componenten vast. Je definieert als het ware een recept en kunt dat ieder moment herhalen met dezelfde ingrediënten of hoeveelheden, en de parameters
aanpassen. Dus we ontwikkelen een generiek detail met een aantal gegevens
zoals onderlinge verhoudingen of materiaal. Dat generieke detail is de basis
van een ontwerp en de computer genereert de unieke elementen op basis
van deze parameters. Doordat de onderlinge relaties tussen de componenten
vastgelegd zijn, is het ontwerp te wijzigen: groter, kleiner, hoger, lager – de
computer rekent en geneert varianten. Wij ontwerpen wel maar we tekenen
niet; wij schrijven algoritmes.’
Informatiestroom ontketenen
‘Door op die manier te ontwerpen, ontwerpen we de keten. Een van de
objecten die wij ontworpen hebben is de Cockpit, een autoshowroom annex
geluidsscherm langs de A2 bij Utrecht. Dat was een volkomen geïntegreerd
proces. File-2-Factory: onze algoritmes vormden de input voor computergestuurde productiemachines. Wij zijn met Meijers Staalbouw om tafel gaan
zitten om te kijken hoe zijn productieproces werkt, wat voor informatie zijn
computergestuurde machines nodig hebben om buizen op de bepaalde lengte
af te snijden, dat soort dingen. Samen met de leverancier analyseren we de
informatiestroom vanaf de machine terug naar het ontwerp, we ontketenen
de informatiestroom. Bij iedere stap in de keten kijken we welke informatie
noodzakelijk is om direct, zonder tussenkomst van handmatige handelingen, te kunnen gebruiken in het proces. Uitgangspunt hierbij is om alleen
dié informatie over te dragen die absoluut noodzakelijk voor dit proces. Als
je die kennis hebt, kun je variabiliseren: dan maakt het niet uit of buizen op
eenzelfde lengte gesneden worden of allemaal net even anders.
Belangrijk is dat het proces goed gefaciliteerd wordt en logistieke coderingen

Straffeloos optimaliseren
‘Door vooraf meer te investeren in het opzetten van een systeem en het
doorrekenen van varianten zijn forse besparingen in de uitvoering mogelijk.
Afgaande op dit voorbeeld en extra kosten die gemaakt zijn om een dergelijk
model te maken, met tien procent extra engineeringkosten zijn we in staat
zo’n tien procent in bouwkosten te besparen. Mits opdrachtgevers bereid zijn
om het architectonisch en constructief ontwerp niet sequentieel maar parallel aan te besteden. Alleen door integraal te ontwerpen is optimalisatie van
de gehele keten mogelijk. Dit vereist wel dat alle onderdelen van de keten
invloed op elkaar kunnen uitoefenen.
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In het ontwerpproces van de geluidswal annex showroom gebeurde iets vergelijkbaars. De onderste rij glaselementen van de Cockpit was te groot voor
de moederplaten die gebruikt werden en dat betekende heel veel snijverlies.
Dus toen hebben we de noklijn laten zakken totdat al het glas paste binnen
de standaardmaten. Dat kan als je een systeem zo opzet dat je straffeloos
het ontwerp kunt optimaliseren. Er hoeven geen tekeningen aangepast te
worden, alleen de constructie opnieuw berekend worden – en dat doet de
computer. In een traditioneel proces is een tekenkamer tijden bezig om een
dergelijke aanpassing uit te voeren terwijl dat feitelijk niets toevoegt.
Computertechnologie is nu zover dat je een ontwerpproces radicaal anders
kunt vormgeven. De keten wordt seamless – naadloos. De procesmanager
managet de raakvlakken: wat hebben partijen nodig aan informatie om hun
bijdrage aan het ketenproces te kunnen leveren? Ook dat is onderdeel van het
proces: alles uitkleden tot de essentie. Een lean-proces: alleen die informatie
uitwisselen die iemand nodig heeft en niet een enorme hoeveelheid informatie over de digitale schutting te gooien. De rol van de systeemontwerper
doen wij. Die taak bepaalt de bandbreedte van hele proces. Wij trekken die
taak naar ons toe omdat we daarmee vrijheid realiseren voor ons ontwerp.
Doordat we de keten structureren en stroomlijnen.’

De infrastructuursector is enorm in beweging. Er zijn nieuwe contractvormen
ontstaan met geheel of gedeeltelijke financiering. Bij deze nieuwe vormen
horen nieuwe ontwikkelmodellen gebaseerd op concessies met beschikbaarheidsvergoedingen. Risicomanagement wordt een cruciale competentie. Met
systems engineering worden de interacties en verbanden geanalyseerd over de
gehele levenscyclus. Contractbeheersing is voor de opdrachtgever essentieel.
De interviews laten zien dat BIM een ideaal instrument is om tot betere resultaten te komen, maar klassiek vakmanschap blijft essentieel. Er is een duidelijke
beweging naar integraal, zowel in de tijd, in de contracten en in de disciplines.
Verbinden is een sleutelwoord. Ontwerpen vanuit functionele specificaties en
risicoprofielen zou de nieuwe lijn moeten zijn, met grote besparingsmogelijkheden. Een nieuwe ontwikkeling is parametrisch ontwerpen: de moderne architect
en ingenieur ontwerpen door algoritmes te schrijven.

Het nieuwe
vakmanschap
assetmanagement
‘Every increase in the real wealth of the
society, every increase in the quantity of
useful labour employed within it, tends
indirectly to raise the real rent of land’
Adam Smith
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Het onderwerp van de voorgaande twee hoofdstukken was ontwerpen, ontwikkelen en bouwen. Dit hoofdstuk gaat over wat daarna gebeurt: gebruiken,
beheren en onderhouden. Kernbegrip daarbij is assetmanagement. Na een
verkenning van dit begrip komen in het tweede deel praktijkvoorbeelden langs.
Er is een wereld te winnen: de businesscase van bouw-informatiemodellen (BIM)
in beheer en onderhoud is nog veel lucratiever dan de businesscase van BIM bij
ontwerp, ontwikkeling en bouw.

< zie ook p 201:
Assetmanagement
als levenscyclus
aanpak

systemen gedurende de levenscyclus en vanuit het perspectief van het gebruik
door de klant en de opdrachtgever. Daarbinnen is systems engineering primair
gericht op ontwerp en realisatie en is assetmanagement van toepassing in de
daarop volgende fasen: gebruik, beheer en onderhoud.

Assetmanagement

* Hier gebruiken
we de definitie uit
Leidraad voor Systems
Engineering binnen de
GWW-sector, pp 32 e.v.,
overgenomen uit de Internationale Standaard
PAS 55.

Assetmanagement staat voor de activiteiten waarmee een organisatie uitvoering
geeft aan het beheren van haar assets of eigendommen en de daarmee verbonden prestaties, risico’s en investeringen met het oog op optimaal functioneren
(performance) gedurende de gehele levenscyclus. Doel is te komen tot een
strategisch bedrijfsplan waarmee de doelstellingen van de organisatie kunnen
worden behaald.*
Asset betekent kapitaal of bezit. Er wordt onderscheid gemaakt tussen fysieke
en niet-fysieke assets. Fysieke assets zijn de primaire productiemiddelen, zoals
objecten en machines. Niet-fysieke assets zijn medewerkers, informatie, financiën en bijvoorbeeld reputatie.
Hieruit komt een aantal kernbegrippen naar voren: prestaties, risico’s en kosten
ofwel investeringen. In veel situaties komt daar nog een vierde element bij,
namelijk de levenscyclus van systemen.
Assetmanagement is van belang voor organisaties met veel (fysieke) bezittingen; publieke organisaties zoals Rijkswaterstaat, ProRail, Rijksgebouwendienst,
maar ook voor woningbouwcorporaties en vastgoedontwikkelaars en -beheerders. Assetmanagement is ook van belang voor partijen die verantwoordelijk
zijn voor andermans bezittingen, bijvoorbeeld omdat ze integrale contracten
hebben afgesloten, zoals bouwbedrijven en beheer- en onderhoudsbedrijven.
Het optimaal beheren van de assets van een organisatie is complex en vraagt
om zorgvuldige afwegingen tussen genoemde facetten. Daarbij zijn de belangen
en keuzemogelijkheden soms tegenstrijdig; bijvoorbeeld korte versus lange
termijn, kosten versus prestaties, preventief onderhoud versus ongepland falen
en bouwkosten versus onderhoudskosten. Door assetmanagement systematisch
en integraal toe te passen, worden die afwegingen inzichtelijk.
Voorbeelden van hoe die afwegingen gemaakt kunnen worden kwamen in de
voorgaande hoofdstukken voor het voetlicht, zie de interviews met Atelier Pro
in hoofdstuk 7 en de cases van Tauw, Iterfidelis en ONL in hoofdstuk 8.
De begrippen assetmanagement, ketenintegratie, BIM en lean zijn afkomstig uit
andere sectoren. In branches als de petrochemie, scheepvaart en offshore, de
energiesector en defensie is assetmanagement gemeengoed. Daarnaast is in het
Verenigd Koninkrijk, voortvloeiend uit de afslanking van het overheid ten tijde
van de regering Thatcher, er veel ervaring mee opgedaan.
Assetmanagement en systems engineering zijn verwant aan elkaar in de zin dat
ze hetzelfde doel hebben, namelijk het optimaliseren van het functioneren van

PAS 55
* Pas 55-1, Asset management. Specification for the optimized
management of physical
infrastructure assets,
BSI-IMA, 2004; Pas 55-2,
Guidelines for the application of PAS 55-1,BSI
–IMA 2004;

Schematische
weergave van assetmanagement
volgens PAS 55: vijf
domeinen met hun
raakvlakken.
(Bron: Pas 55)

PAS 55 (Publicly Available Specification ) is een internationale norm voor
assetmanagement, ontwikkeld door het British Standards Institute (BSI) tezamen met het Institute of Assetmanagement (IMA).* Deze norm reikt handvatten
aan voor optimaal management van fysieke assets en infrastructuur. Vooral in
omgevingen waar de investeringen in assets kapitaalintensief zijn, is PAS 55 een
waardevol kader om de effectiviteit van de bedrijfsvoering te verbeteren.
In PAS 55 wordt het beheer van fysieke eigendommen geplaatst in de context
van algehele bedrijfsvoering (zie afbeelding). Vijf domeinen worden onderscheiden:
• fysieke assets ofwel bezittingen: hierover gaat de PAS 55-norm. De norm
beschrijft welke aspecten in ogenschouw genomen moeten worden teneinde een
solide assetmanagementsysteem op het gebied van infrastructuur op poten te
zetten
• daaromheen zijn vier andere typen assets of bezittingen van een organisatie

Belangrijke schakel
Motivatie, communicatie,
rollen & verantwoordelijkheden, kennis, ervaring,
leiderschap, teamwerk.

Financieel
kapitaal

Menselijk
kapitaal

Fysieke
Activa

Belangrijke schakel
Levensduurkosten,
investeringscriteria,
opschaalkosten.

Belangrijke schakel
Reputatie, imago, morele
kaders, sociale impact.

Vitale context
Bedrijfsdoelen, beleid,
regulatie, prestaties, eisen,
risicomanagement.

Informatief
kapitaal

Belangrijke schakel
Condities, prestaties,
activiteiten, kosten &
kansen.

Ontastbaar
kapitaal
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gegroepeerd: medewerkers, informatie, geld en ontastbare bezittingen. Tussen het domein van (het beheer van) de fysieke en de andere vier typen assets
bestaan raakvlakken: processen en organisatieaspecten die elkaar wederzijds
beïnvloeden
• vanuit de invalshoek van de medewerkers geldt bijvoorbeeld dat de kwaliteit
van een assetmanagementsysteem beïnvloed wordt door aspecten als motivatie,
communicatie, taken en verantwoordelijkheden, kennis en ervaring, opleiding,
leiderschap en samenwerking. Het omgekeerde is ook waar: het is prettig werken bij een beheerorganisatie die zijn assetmanagement goed op orde heeft (zie
bijvoorbeeld de cases verderop in dit hoofdstuk).
• vanuit de invalshoek van informatie zijn onder meer de kwaliteit en geschiktheid van gegevens van belang, evenals het onderhoud en de beheerbaarheid
van data, kosten en mogelijkheden, enzovoort
• tussen het beheer van fysieke bezittingen en zogenaamde ‘ontastbare bezittingen’ zijn er raakvlakken zoals reputatie, imago, moraal, en invloed op de
omgeving (bijvoorbeeld hinder)
• aspecten die vanuit financieel perspectief van invloed zijn op (de kwaliteit van)
een assetmanagementsysteem, zijn onder meer investeringscriteria, levensduurkosten en operationele kosten.

< zie ook p 202:
Portsmouth’ infrastructuur-beheer

Bij assetmanagement in de sector grond-, weg- en waterbouw draait het om het
afwegen van kosten en risico’s tegen de door de (water)wegennetwerken en objecten (assets) te leveren prestaties (diensten) zoals die in beleidsdoelstellingen
en contracten zijn afgesproken. Beheer kan publiek of privaat ongeorganiseerd
zijn (zie kader).
Assetmanagement is voor alle betrokkenen geen sinecure. Het vereist namelijk
dat men de eigen bezittingen (in de sector grond-, weg- en waterbouw het areaal
genoemd) in kaart heeft dan wel in kaart brengt: wat ligt waar, hoe oud is het,
welke aanpassingen zijn in de loop der jaren gepleegd, welke materialen en
technische installaties zijn gebruikt, enzovoort? Voor woningbouwcorporaties
en vastgoedbeheerders geldt hetzelfde: ook zij moeten hun bezittingen systematisch in kaart brengen alvorens assetmanagement te kunnen inrichten.
In de praktijk is dat een enorme opgave: organisaties als Rijkswaterstaat, ProRail, de Rijksgebouwendienst, en grote woningbouwcorporaties hebben omvangrijke bezittingen. In het verleden was de informatie daarover in de beste
gevallen vastgelegd op talloze tekeningen, maar veelal was die alleen aanwezig
in de hoofden van ingenieurs en onderhoudsmedewerkers. Om een assetmanagementsysteem in te kunnen richten, moet al die informatie in een systeem
bijeengebracht worden. Deze gigantische klus wordt nog bemoeilijkt doordat dat
veel van de betrokken ingenieurs en onderhoudsmedewerkers binnenkort de
pensioengerechtigde leeftijd bereiken of al bereikt hebben.
Het ontwikkelen van een assetmanagementsysteem kan gebaseerd zijn op systems engineering. Dat is bijvoorbeeld het geval bij een integraal contract voor
een nieuw gebouw (zie de case Ballast Nedam in het vorige hoofdstuk). In dat
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geval wordt van meet af aan digitaal en met behulp van systems engineering
gewerkt en wordt bij oplevering van het fysieke gebouw ook de digitale variant
daarvan opgeleverd, namelijk het BIM. Vervolgens wordt het BIM de basis voor
assetmanagement door daar systematisch nieuwe informatie aan toe te voegen – bijvoorbeeld bij reparaties, de plaatsing van meubilair. (zie cases van Van
Wijnen in hoofdstuk 7 en Ballast Nedam en Movares in hoofdstuk 8; alsmede de
cases in dit hoofdstuk).
Bij nieuwe infrastructurele werken is de gang van zaken vergelijkbaar, zij het
dat er dan geen BIM is maar GIS of GIM (gebiedsinformatiemodel en gebiedsinformatiemanagement) worden ingezet – of een digitale maquette van een gebied
(zie de case van Tauw in hoofdstuk 8).
Assetmanagement gebaseerd op systems engineering, heeft meerwaarde. Enerzijds draagt de toepassing van systems engineering bij aan de kwaliteit van het
assetmanagement, anderzijds levert assetmanagement kennis en ervaring op
waarmee en waardoor steeds beter aan de klanteisen voldaan kan worden. Uit
het interview met Ballast Nedam (zie hoofdstuk 8) blijkt bovendien dat de integratie van bouwprocessen en het anticiperen op beheer en onderhoud tijdens
het ontwerpen en ontwikkelen van nieuwe gebouwen, aanzienlijke winst kan
opleveren.

Assetmanagement, BIM (GIM) en systems engineering
Bij de ontwikkeling van complexe bouwopgaven wordt systems engineering gebruikt als methode om te ontwerpen en het bouwproces te managen. Ieder project is uniek en voor ieder project wordt met systems engineering de structuur
van BIM, het digitale model, bepaald. Bij ‘bouwprocesintegratie’, bijvoorbeeld
bij integrale contracten, worden ontwikkeling en beheer in samenhang gebracht.
Dat betekent dat een BIM de basis wordt van een assetmanagementinformatiesysteem. Het betekent ook dat assetmanagers betrokken moeten worden bij het
ontwerp van een nieuw object én bij het ontwerp van het bijbehorende informatiesysteem. Assetmanagement, BIM en systems engineering moeten op elkaar
betrokken worden.
In het interview met Movares (hoofdstuk 8) wordt aangegeven dat de positie
van omgevingsdisciplines in gebiedsontwikkeling vergelijkbaar is met de positie
van assetmanagement in de klassieke wereld. Daarmee laat zich ook de vertaalslag naar gebiedsontwikkeling maken. Daar geldt dat GIS en omgevingsdisciplines op elkaar betrokken moeten worden. Meer in het bijzonder moeten omgevingsdisciplines betrokken worden bij het ontwerp van een GIM – een digitaal
gebiedsinformatiemanagementsysteem.

Assetmanagement en facility management
Onderdeel van assetmanagement is facility management, dat bestaat uit
vastgoedmanagement en gebouwbeheer. In algemene zin gaat het om de zorg
voor werkondersteunende voorzieningen, zoals werkplekinrichting, communicatiemiddelen, catering, veiligheid en beveiliging, parkeervoorzieningen en
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* P. Teicholz, BIM for
Facility Managers,
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Management Association (IFMA), 2013
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model, is het mogelijk om ‘aan de knoppen te draaien’ en op zoek te gaan naar
de meest optimale combinatie
• ook andere trends wijzen op de groei van het belang van assetmanagement.
Zo is er een trend om wijkbeheer anders te organiseren: meer integraal, en soms
zelfs volledig uitbesteed. Een voorbeeld is de openbare ruimte van Vathorst in
Amersfoort, waar bouwer Heijmans als assetmanager opereert. Andere voorbeelden zijn de case van Ballast Nedam in hoofdstuk 8: via integrale contracten
naar assetmanager; en de case van Van Wijnen in hoofdstuk 7: van bouwen naar
beheren
• levensduurkosten (hoofdstuk 11) staan onder druk. Als de kosten op honderd
procent worden gesteld, gaat ruwweg dertig procent naar ontwerp en ontwikkeling (stichtingskosten) en circa zeventig procent naar beheer en onderhoud. De
beheerparadox betekent dat er veel geld kan worden bespaard door in het ontwerp van een object rekening te houden met het beheer van een object – alleen
zitten in de klassieke wereld architecten en beheerders bijna nooit samen om
tafel. Door assetmanagement in combinatie met BIM en GIM in te zetten verandert dat. De businesscase van BIM en beheer en onderhoud is vele malen groter
dan de businesscase van BIM in ontwerp en ontwikkeling. Daardoor en daarmee
wordt asset management het vakmanschap van de toekomst.

duurzaam energiegebruik. Ook routering en efficiënte ruimteplanning behoren
tot het domein van facility management, evenals bijvoorbeeld de handigste
schoonmaakmethode. Facility management is voor bedrijven van belang omdat
de kwaliteit van facility management van invloed is op de werkomgeving en
op prestaties van medewerkers. Slechte luchtkwaliteit op scholen bijvoorbeeld
vermindert de leerprestaties van leerlingen.*
In de wereld van facility management wordt BIM in toenemende mate gezien
als een strategisch middel. Door gebruik te maken van BIM zijn enorme efficiëntie- en effectiviteitswinst mogelijk. Onderstaande cases illustreren kansen en
mogelijkheden van BIM voor facility management.
In de voorgaande hoofdstukken is meerdere malen gewag gemaakt van standaarden. Op het gebied van facility management geldt COBie: Construction
Operations Building Information Exchange (hoofdstuk 4). Deze standaard is in
2011 door het Amerikaans National Institutite of Building Sciences goedgekeurd als onderdeel van het National Building Information Model (NBIMSUS).*
Assetmanagement zal de komende jaren steeds belangrijker worden. Dat komt
door een aantal ontwikkelingen:
• de Nederlandse overheid moet afslanken en meer werkzaamheden moeten
door marktpartijen uitgevoerd worden. Daartoe zijn nieuwe contractvormen
ontwikkeld (integrale contracten). Echter, beheer en onderhoud uitbesteden is
onmogelijk als areaalgegevens niet op orde zijn. Evenmin zijn dan prestatieafspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer te maken. Marktpartijen die
de verantwoordelijkheid voor langjarig beheer en onderhoud ambiëren moeten
assetmanagement beheersen
• in het verleden ging de meeste aandacht uit naar bouw. Maar het (vaar)wegennet in Nederland is niet langer grootschalig uit te breiden – de middelen en de
ruimte worden schaarser. De aandacht verschuift naar beheer en onderhoud en
het vraagstuk van doelmatigheid van beheer wint aan gewicht
• eenzelfde ontwikkeling vindt plaats bij de woningcorporaties en de vastgoedontwikkelaars. Ook daar verschuift de aandacht van nieuwbouw naar het beheer
van de bestaande voorraad
• duurzaamheid is een maatschappelijk thema geworden. Daardoor staan vraagstukken als de totale kosten over de levencyclus (total costs of ownership) en
afwegingen tussen aanleg, en beheer en onderhoud op de agenda. Die vragen
blijven onbeantwoord zolang een assetmanagementsysteem ontbreekt. Daarmee
is ook de relatie gelegd naar informatiemanagement en BIM: om vragen over
levensduurkosten te kunnen beantwoorden, is kennis nodig omtrent de verouderingseffecten van een asset bij een bepaald gebruik.
• nieuwe vormen van waardecreatie komen op en zorgen voor concurrentievoordeel. Assetmanagement staat daarbij ook in verband met value engineering:
zonder kennis over het eerste is waardecreatie door het optimaliseren van combinaties niet mogelijk. De case van ONL in hoofdstuk 8 illustreert dat treffend:
pas als alle ontwerpparameters en alle assets – in dit geval onder andere stalen
pijpen, glas en verbindingscomponenten – onderdeel uitmaken van een digitaal
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< zie ook p 203:
Nieuwe generatie
infrastructuur

Een opmerking over begrippen en semantiek.
In de vastgoedwereld gebruiken beleggers en vastgoedbeheerders ook het
begrip asset management gebruikt. De betekenis daar is echter anders dan de
betekenis in de sector grond-, weg en waterbouw. In de vastgoedsector heeft
asset management doorgaans betrekking op portfoliomanagement: strategisch
voorraadbeleid. De begrippen property management en facility management
worden daar gebruikt om de uitvoering op tactisch en operationeel niveau te
beschrijven. In de sector grond-, weg en waterbouw daarentegen omvat het begrip asset management alle niveaus van beheer: strategisch, tactisch en operationeel (zie de case over Savills hieronder).
Bij asset management wordt vaak gebruikgemaakt van principes uit kwaliteitsmanagement. Een voorbeeld daarvan is de voortdurende verbetering met
behulp van de bekende ‘cirkel van Deming’: plan, do, check and act. Dat concept
maakt vaak ook deel uit van ‘slanke productie’ en het ‘Toyota-productiesysteem’
(zie hoofdstuk 3). Ook wordt bij assetmanagement vaak gebruikgemaakt van
principes van lean werken. In de cases hieronder worden diverse voorbeelden
gegeven.
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De ‘cirkel van
Deming’.
(Bron: Deming
1950)
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Assetmanagement in de praktijk

* ‘BIM versie voor de
bestaande voorraad.
BIM = katalysator voor
verandering’, Buildingbusiness, december 2012,
pp 21-22.

In het voorgaande is aangegeven dat voor organisaties met veel bezit, bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, het inrichten van een assetmanagementsysteem
een forse klus is. Ook is betoogd dat de businesscase van BIM in beheer en
onderhoud aantrekkelijk is.
In december 2012 kopte Building Business: ‘BIM-versie voor bestaande voorraad’.* Het artikel beschrijft een idee van Woningcorporatie Stadgenoot, namelijk
het ontwikkelen van een ‘uitgeklede’ BIM met alleen data voor onderhoud en
beheer en die gebruikt wordt voor de bestaande voorraad.
De eerste versie, beta-BIM genaamd, is gereed en bevat data die voor vastgoedexploitatie van belang zijn: woningwaardering, vierkante meters, huurprijzen,
uitrustingsniveau, gegevens over energieverbruik, en onderhoudsdata.
Het artikel is gebaseerd op een interview met Piet van der Horst, directeur Vastgoed bij Stadgenoot. Enkele passages:
‘Van elk woningcomplex hebben we een BIM, nu nog een lege schoenendoos.
Wat wij willen is dat alle ketenpartners hierin de data zetten van dat deel van
het complex dat zij beheren. Wat je dan krijgt is een woning-cartotheek. À la
Google Earth kun je inzoomen en per woning de staat ervan bekijken, ook achter
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de voordeur. De cartotheek is de basisadministratie, die in complete openheid
is. [...] Zo’n cartotheek bouwen kost veel tijd en veel geld. Dat is er niet. Maar
met de huidige technologie hoeft dat ook niet. We koppelen bestaande databases van installateurs tot dakdekkers en kozijnenleveranciers aan elkaar, en wat
je dan krijgt is een configurator op basis waarvan die cartotheek draait. Elke
ketenpartner is verantwoordelijk voor zijn eigen input en het beheer daarvan.’
Rijst de vraag waarom Stadgenoot dit wil. Het antwoord is: de businesscase is te
mooi om te laten liggen. Van der Horst:
‘De kostenreductie is enorm, die kan tot twintig procent oplopen [zie tabel]. Als
je bedenkt dat we bij Stadgenoot zo’n 80 à 90 miljoen aan onderhoud en beheer
uitgeven, dan besparen we dus bijna 20 miljoen euro. Let wel: dit is geen bezuinigingsoperatie, dit geld is er gewoon.
Wat we op deze manier bereiken, is dat we zo’n 20 miljoen euro vrijmaken
om elders kwaliteit toe te voegen, in verduurzaming van de woningvoorraad
bijvoorbeeld.’
Besparingen bij gebruikmaking van BIM in bestaande voorraad (volgens Stadgenoot)
werkvoorbereiding
20% op 15% van de totale kosten		
3%
bouwkosten		
10% op 80% van de totale kosten		
8%
meerwerk		
3% bovenop de totale kosten			
3%
coördinatie		
50% op 6% van de totale kosten		
3%
Totale kostenreductie op renovatie, beheer en onderhoud		
15 á 20%

Stadgenoot trekt tien jaar uit om de beta-BIM volledig te ontwikkelen: ‘Het
vullen van de schoenendozen kost jaren. Het vraagt om medewerking – en dus
geloof – van alle partijen. En het vergt misschien ook wat meer dwingende regie
van een organisatie die boven de marktpartijen staat.’
Uit het voorbeeld blijkt wederom dat er kan veel geld bespaard kan worden.
Niet door te bezuinigen maar door zaken anders en slimmer te organiseren en
daardoor geld vrij te maken en elders aan te wenden.

De case van vastgoeddienstverlener Savills laat zien is dat er verschillende
ontwikkelingen zijn die ieder voor zich nopen tot adoptie van BIM en andere
digitale hulpmiddelen. In dit geval geldt dat door de financiële crisis transparantie in vastgoedbeheer belangrijk is geworden met als consequentie dat er meer
werk verricht moet worden in een tijd waarin marges onder druk staan. Savills
gaat op zoek naar nieuwe oplossingen. Ook wordt duidelijk dat het stellen van
normen – in dit geval de BIM-norm van de Rijksgebouwendienst – effect heeft
op de markt: om in de toekomst nog vastgoed te kunnen verhuren, moet de
organisatie zich nu richten op BIM.
De internationale vastgoeddienstverlener Savills plc voelt de crisis maar maakt
daardoor een vernieuwingsslag. Huurdertevredenheid staat centraal en nieuwe
technologieën maken dat mogelijk. Een gesprek met Peter Sybesma, manager
vastgoedbeheer.
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Peter Sybesma
‘Als ik niet ga BIMmen, bellen ze
mij niet meer’

Peter Sybesma is manager vastgoedbeheer bij
Savills plc, een wereldwijde vastgoeddienstverlener die genoteerd is
aan de London Stock Exchange. De Nederlandse
vestiging bevindt zich in
Amsterdam en biedt vier
typen diensten: aan- en
verkoop, makelaardij,
taxatie en vastgoedbeheer.

‘Door de financiële crisis is de regelgeving aangescherpt. We hebben te
maken met IFRS – International Financial Reporting Standards- en AIFMD
– Alternative Investment Fund Managers Directive. Vroeger hoefden huurcontracten niet op de balans geactiveerd te worden. Nu zijn de IFRS-regels
aangescherpt en moeten huurcontracten jaarlijks gewaardeerd en op de
balans geactiveerd worden. In juni 2013 zijn ook AIFMD-regels aangescherpt.
Fondsorganisaties moeten verantwoording afleggen aan hun aandeelhouders
over de vastgoedaankopen die zij doen. Transparantie wordt steeds belangrijker en dat betekent voor ons als vastgoedbeheerder dat wij steeds meer
informatie moeten leveren en veel extra werk krijgen.’
Noodzakelijk kwaad
‘In de vastgoedsector onderscheiden we drie lagen: strategisch, tactisch en
operationeel. Op strategisch niveau spreken we van portefeuillemanagement,
fondsmanagement: het strategisch voorraadbeleid – waar en in welke type
vastgoed ga je investeren, wat stoot je af? Op tactisch niveau noemen we het
assetmanagement: in welke panden investeer je, bijvoorbeeld in de vorm van
extra onderhoud, en in welke niet? Op operationeel niveau spreken we van
property management: het dagelijks beheer en onderhoud van gebouwen. Zijn
ze schoon, werken de liften, worden de contractueel overeengekomen onderhoudsbeurten uitgevoerd, enzovoort?
In goede tijden is property management een noodzakelijk kwaad: weinig
spannend, lage marges; het grote geld wordt elders verdiend – aan- en verkoop, makelaardij en taxatie bijvoorbeeld. In slechte tijden verandert dat:
de vastgoedsector heeft het moeilijk, inkomsten lopen terug en dus wordt er
nadrukkelijker gekeken naar de uitgavenkant. Ook dat betekent meer werk.
Technische installaties voor brand bijvoorbeeld zijn een kostenpost. Vroeger
volstond één offerte als er iets vernieuwd moest worden, nu vragen we er
drie of vier uit. Een ander voorbeeld: in goede tijden is huurdertevredenheid
veel minder belangrijk dan in slechte tijden: vroeger bezocht je huurders bij
wijze van spreken twee keer per jaar; nu gaan we er jaarlijks wel vier of vijf
keer langs, denken we na over extra services, dat soort dingen – alles om
huurders maar vast te houden.’
Transparantie
‘Dus wij moeten dingen slimmer doen, sneller doen. Dan komt ICT om de
hoek kijken. Zo werken we nu aan systeemoptimalisatie van de basissystemen en de financiële data. Tot voor kort indexeerden wij huren handmatig.
Nu moeten huurcontracten op de balans gewaardeerd worden en gaan we
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automatiseren: minder tijd en minder faalkosten. Daarnaast stroomlijnen we
en zorgen we voor “processen op orde”: dat betekent audits en certificering
teneinde transparantie aan te kunnen tonen en de regelgeving na te volgen.
Ook onderzoeken we mogelijkheden om data op locatie te kunnen invoeren.
Als een huurder een pand verlaat, moet er een opleverrapport gemaakt worden met onder meer de meterstanden, de staat van de installaties, de staat
van de kantoorruimte. Vroeger ging iemand kijken, reed terug naar kantoor,
vulde een formulier in, mailde dat naar de klant... Nu ontwikkelen we een
applicatie op een iPad waarmee technici en accountmanagers real time en op
locatie informatie kunnen verwerken – digitale formulieren die ter plekke
ingevuld, opgeslagen en verstuurd worden.’
Online logboek
‘Ook het verwerken van huurdersklachten gaat anders. We maken een webbased applicatie waar een huurder op inlogt en zijn klacht kan aangegeven
– bijvoorbeeld lekkage op de elfde verdieping. De klacht gaat direct naar de
installateur die wij voor dat type klachten gecontracteerd hebben. Die bevestigt de ontvangst van de klacht en maakt meteen een afspraak om de reparatie uit te voeren. Het hele proces wordt gemonitoord via een online logboek.
Een win-winsituatie: de huurdertevredenheid stijgt en wij werken veel efficiënter. Daarbij levert dat marktwaarde op want partijen vinden het een
goed product. In de wereld van property management is nog relatief weinig
geautomatiseerd en met dit product kunnen we ons onderscheiden.
De toekomst? BIM in renovatie en nieuwbouw. Opdat we inzicht krijgen in
exploitatiekosten, van te voren aan kunnen geven wat iets kost, processen
kunnen optimaliseren... Wij moeten die kant op. De Rijksgebouwendienst
heeft BIM tot norm gemaakt. Als wij daar niet in meegaan, verhuren we over
een paar jaar niets meer. Door de dingen die we nu doen, komen we makkelijker aan tafel. Maar het echte werk komt nog. Als ik niet ga “BIMmen”,
bellen ze mij niet meer.’

Het volgende interview met Breijer Bouw en Installatie laat zien wat het verschil
is in arbeidsproductiviteit tussen de klassieke manier van werken in beheer en
onderhoud en werken met behulp van digitale middelen. Ook komt aan de orde
wat de betekenis van BIM is voor facility management. Opnieuw blijkt dat de
businesscase van BIM voor beheer en onderhoud zeer de moeite waard is. Ook
blijkt hier waarom de ontwikkeling van BIM steeds sneller zal gaan: de markt
wordt transparanter, opdrachtgevers kunnen aanbieders makkelijker vergelijken
en bedrijven rest uiteindelijk slechts één keuze – meedoen of failliet gaan. De
beschrijving laat verder zien dat bouwprocesintegratie ook consequenties heeft
voor de eigen organisatie: bij Breijer wordt ingezet op omvorming naar een procesgerichte organisatie. Last but not least laat de case zien wat de effecten zijn
van BIM en lean werken op duurzaamheid.
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Aan het woord is algemeen directeur Pieter-Jan van Hooijdonk van Breijer Bouw
en Installatie (BBI): ‘Wij zijn volledig transparant in onze dienstverlening: een
opdrachtgever weet waarvoor hij betaalt.’

Doorsnede van het
Erasmus C gebouw
van de Universiteit
in Rotterdam. Voor
renovatie is het
gebouw eerst in
BIM gezet om zo
problemen voor
te zijn.

Pieter-Jan van Hooijdonk
‘Een wereld te winnen aan geld
en duurzaamheid’

Piet-Jan Hooijdonk
is algemeen directeur
bij Breijer Bouw en
Installatie (BBI). Het
bedrijf is gespecialiseerd in renovatie,
verbouw, nieuwbouw,
installatie, onderhoud
en beheer, en brand- en
beveiligingstechniek.
Het Rotterdamse bedrijf
werkt voor uiteenlopende opdrachtgevers:
zorginstellingen,
onderwijs, overheid,
woningbouwcorporaties,
winkelbedrijf, projectontwikkelaars, beleggers
en onroerendgoedbeheerders. BBI maakt
sinds 1986 deel uit van
Facilicom Services
Group, een facilitaire
dienstverlener op het
gebied van beveiliging, catering, facility
management, horeca,
personeelsdiensten en
schoonhouden.

‘Wij zijn onszelf opnieuw aan het uitvinden: leren samenwerken, disciplines
bundelen, integraal leren werken; het moet nu gewoon – de markt dwingt
ons daartoe.
De bouw in zijn hoogtijdagen was niet klantgericht. Door de bouwfraude is
dat veranderd. We moesten klantgericht worden. We waren ook weinig innovatief. Veel faalkosten. We moesten efficiënter worden, beter worden, klanten
binden, zorgen dat mensen in het bedrijf weer plezier in hun werk kregen.
Het is begonnen met het gebruik van BIM en ketenintegratie. BBI is ketenpartner voor afbouw in de ketensamenwerking tussen Havensteder en Dura
Vermeer. In de projecten die we daar deden zagen mensen dat samenwerken
werkt, dat het prettig is en dat het mogelijk is om vechten en werken op laagste prijs om te buigen naar werken op kwaliteit en samen bouwen.
Samenwerken en integraal werken moeten in de organisatie verankerd zijn –
anders werk je jezelf tegen. Dus per 1 januari 2013 hebben we een reorganisatie doorgevoerd. Voorheen waren er twintig afzonderlijke bedrijven met ieder
een eigen winst- en verliesrekening. Nu is iedereen samengevoegd in drie
businessunits: projecten, contractonderhoud, en brand- en beveiligingstechniek. Ook de systeemcondities en arbeidsvoorwaarden zijn aangepast: alle
disciplines werken in teams samen, mensen worden beloond voor samenwerken doordat het gezamenlijke resultaat telt – dat soort zaken. De crisis
helpt: veranderen als er winst gemaakt wordt is moeilijk. Nu is veranderen
onvermijdelijk.’
Vele malen groter
‘Een vergaand voorbeeld van samenwerking is de cocreërende relatie die wij
zijn aangaan met de Rijksgebouwendienst. De RGD heeft in 2011 een BIMnorm voorgeschreven aan huisvesting- en onderhoudsleveranciers: iedere
leverancier moet bouwwerkinformatie ter beschikking stellen. Welke informatie dat betreft, behoeft nadere specificatie. In de samenwerking met de
RGD gaan we een informatiemodel voor beheer en onderhoud ontwikkelen
– cocreërend: gebaseerd op het delen van kennis en kunde. Facilicom, het
concern waar wij deel van uitmaken, heeft het Belastingkantoor in Doetinchem ontwikkeld – een integraal publiek-privaat contract. Wij verzorgen dus
ook het beheer en onderhoud en die gegevens gaan we gebruiken om samen
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met de RGD een informatiemodel voor beheer en onderhoud te maken.
Tot voor kort werkten we in 2D. Bij renovaties moeten alle wijzigingen op
tekeningen aangegeven worden, moeten mensen informatie aanleveren,
moeten anderen die verwerken in revisietekeningen, moeten mensen aangestuurd worden, enzovoort. Daarnaast is er ruimte nodig om alle tekeningen
vanaf het begin van de bouw te bewaren – wat vaak lange straten met kasten
betekent en, opnieuw, mensen die nodig zijn om de informatie toegankelijk
te houden... Als al die informatie in een digitaal model beschikbaar is en alle
wijzigingen ter plekke ingevoerd en bijgehouden worden, scheelt dat enorm
in het aantal mensen dat direct en indirect met beheer en onderhoud bezig is.
En dat kan, dat is helemaal niet zo ingewikkeld.’
Barcodes scannen
‘Als onderdeel van de renovatie van een gebouw van de Erasmus Universiteit
hebben wij een informatiemodel gemaakt van alle ruimten in een van de
gebouwen en als proef enkele ruimten voorzien van een barcode. Datzelfde
doen we met de apparatuur die in een ruimte aanwezig is – alles heeft een
unieke code. Met een tabletcomputer met scanner kan een onderhoudsmedewerker die barcodes scannen en weet hij precies in welke ruimte hij zich
bevindt, welke apparatuur daar aanwezig is, welke armaturen er hangen,
welke vloerbedekking er ligt, wanneer er voor het laatst geschilderd is, met
welke verf – het is één grote database.
Iemand die met beheer en onderhoud bezig is, voegt daar informatie aan toe.
Als er bijvoorbeeld een armatuur vervangen wordt, wordt dat meteen vastgelegd. En ’s avonds worden alle tablets gekoppeld aan de database en wordt
het model ververst opdat het steeds de recentste informatie bevat.
Toepassingen zijn legio. In het kader van ‘het nieuwe werken’ kunnen we bureaus voorzien van codes. Medewerkers die in de loop van de dag ergens een
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bureau gebruiken, scannen de codes, halen hun informatie op en gaan aan de
slag. Wij kunnen in het model precies zien welke delen van het pand gebruikt
worden en welke niet – razend interessant in het kader van energiegebruik
en facility management. Want waarom zouden alle ruimten in een gebouw
volgens eenzelfde regime schoongemaakt moeten worden als sommige delen
veel minder gebruikt worden? Waarom moet de verlichting of verwarming
overal aan als ruimten leegstaan?’
Calamiteiten
‘Op deze wijze hebben we informatie op ieder gewenst moment tot onze
beschikking. Een traditionele tekenkamer is van 8 uur ’s morgens tot 5 uur ’s
middags open. In het geval van een digitaal model en een applicatie op een
tablet of smartphone heb je álle informatie accuraat en op ieder moment ter
beschikking. Dat is van groot belang bij van calamiteiten zoals bij brand, of
bij een storing van een lift. Onmiddellijk weten waar mensen zijn, in welke
type lift iemand vastzit: om vervolgens snel, gericht en efficiënt actie te kunnen ondernemen.
Een opdrachtgever kan ons vragen om zijn panden te onderhouden en op
afstand via een “dashboard” op zijn laptop zien waar en wanneer er schoongemaakt is, hoe lang het heeft geduurd... Wij zijn volledig transparant in onze
dienstverlening: een opdrachtgever weet waarvoor hij betaalt – en kan dat
desgewenst vergelijken met andere aanbieders.
Informatie, kennis – daar zit de toekomst voor de bouw. Bijvoorbeeld: hoe
lopen bewakers, wat zijn optimale looproutes? Kan het sneller, efficiënter?
Stenen stapelen is niet onderscheidend; waar het om gaat is wat je meer kunt
leveren. Informatie, beleving, inlevingsvermogen, plezier, iets extra’s – daar
gaat het om!’
Eigendomsrechten
‘De markt eist van ons dat we lean werken – dat we alles wat geen waarde
toevoegt achterwege laten. Dat betekent bijvoorbeeld dat we lean plannen.
De kennis zit op de werkvloer, bij de mensen die het werk uitvoeren. Dus we
vragen bijvoorbeeld een voorman en een hoofdmonteur die bij een renovatie betrokken zijn, om zelf hun werk te plannen. Vroeger moest een plafond
soms wel drie keer open. Nu wordt er gezegd ‘kan dat plafond niet als laatste
gepland worden?’ Als je zo’n sessie herhaalt, blijkt dat het vaak nog beter en
efficiënter kan. We gebruiken ook lean-principes in BIM-trajecten: in een
heel vroeg stadium met de adviseurs en constructeurs van de opdrachtgever
om tafel. Dat is voor iedereen wennen want de uitvoerende en de controlerende partij waren altijd strikt gescheiden. Nu ga je in het voortraject samenwerken en ben je samen verantwoordelijk. Dus krijg je juridische vragen rond
cocreatie: wie is verantwoordelijk? Hoe ga je om met eigendomsrechten?
De uiteindelijke winst van werken met digitale gebouwmodellen en principes
van lean management is lastig in te schatten. Het is duidelijk dat beide structureel héél véél werk – en dus geld – besparen. Maar doordat er ook toevallige
uitkomsten zijn is kwantificeren lastig. Een voorbeeld: in Rotterdam wil men

< zie ook p 204:
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de luchtkwaliteit verbeteren – het Rotterdam Climate Initiative. Als onderdeel
daarvan heeft het Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam onderzoek
gedaan naar bouwverkeer en luchtkwaliteit. Een van de onderzochte bouwprojecten betreft een gebouw van de Erasmus universiteit dat wij hebben
gerenoveerd. Wij waren op dat moment helemaal niet met luchtkwaliteit en
CO2-uitstoot bezig; wij waren bezig met samenwerken, met lean, met BIM.
Maar uit dat onderzoek blijkt dat wij door die manier van werken in een jaar
bouwtijd een enorme CO2-reductie hebben gerealiseerd. Op een project van 10
miljoen euro is een uitstoot van 147 ton CO2 gebruikelijk – en bij ons was dat
60 ton! Een besparing van ruim 60 procent!’
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Assetmanagement als levenscyclusaanpak [p 185]
Renovatie
Activiteiten
geïnitieerd
vanuit
strategisch
management
niveau
Nieuwbouw

Nieuwe generatie infrastructuur [p 189]

Inspectie / Regulier
schouw onderhoud

Sloop

Ontwikkelen (nieuwe) asset(s)
Initiatief

Definitie

Modificatie

In de Nederlandse infrastructuursector is assetmanagement in opmars.
Vaak wordt assetmanagement gezien
als een nieuw begrip voor wat beheer
en onderhoud werd genoemd. De
betekenis is echter veel breder.
Met betrekking tot assets zijn er drie
rollen te onderscheiden: asseteigenaar, assetmanager en serviceprovider. De asseteigenaar bepaalt de
doelstellingen, het beleid en de strategie voor zijn bedrijfsvoering en de
( fysieke) assets die daarvoor nodig
zijn. De assetmanager zorgt ervoor
dat de assets gedurende de levensduur in een optimale staat verkeren.
Daartoe vertaalt de assetmanager
de bedrijfsstrategie van de eigenaar

Voorlopig
ontwerp

Definitief
ontwerp

Realisatie

Activiteiten geïnitieerd vanuit
Tactisch- & operationeel managementniveau

in plannen. Deze plannen worden
uitgevoerd door de serviceprovider en
betreffen:
• planning van nieuwbouw en modificaties (initiatief, ontwerp, realisatie,
inbedrijfstelling)
• planning van onderhoudswerkzaamheden
• sloop.
De assetmanager draagt dus zorg
voor de gehele levenscyclus van de
assets.
Gezien de directe koppeling tussen
bedrijfsvoering van de asseteigenaar
en de ondersteuning daarvan door
de assets, is een uitleg van assetmanagement als alleen beheer een

Gebruik &
onderhoud

Sloop

Optimalisatie bestaande assetsysteem

onderhoud te beperkt. Normen voor
assetmanagement zoals de PAS55 (en
binnenkort de ISO55000) schrijven
een totaalaanpak voor. De eigenaar
kan met behulp van een goed ingericht assetmanagementproces, onderbouwde (risicogestuurde) keuzen
maken, met een juiste balans tussen
de kosten, de risico’s en de prestaties
van de infrastructuur.
In de veranderende sector, met veranderende contractvormen en verschuivende verantwoordelijkheden
zal assetmanagement als totaalaanpak verder opgang maken.
Tom Spaargaren,
business consultant Iterfidelis

Portsmouth’ infrastructuurbeheer [p 186]
In Portsmouth in het zuiden van het
Verenigde Koninkrijk experimenteert
de gemeente met het beheer van de
infrastructuur. De gemeente heeft het
volledige beheer en onderhoud van
(snel)wegennet tot 2029 uitbesteed
aan het bedrijf Colas Limited.
Het is voor het eerst in Engeland dat
een lokale overheid het onderhoud
van haar wegennet voor zo’n lange
periode uitbesteedt. Om dat te realiseren is gewerkt met een nieuwe con-

St James Street
voor en na.

tractvorm, een zogenaamd publiek
financieringsinitiatief (public finance
initiative, PFI). Deze PFI is een vorm
van publiek-privaat opdrachtgeverschap waarbij het private bedrijf dat
de opdracht wint, tekent voor de eerste investering. Die is fors en alleen
rendabel bij langetermijncontracten.
Het beheer van infrastructuur is
hiervoor uitermate geschikt omdat
infrastructuur een lange levensduur
heeft.
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De samenwerking tussen Colas en
Portsmouth kreeg in 2008 de Effective
Partnership Award. De prijs werd
toegekend omdat deze innovatieve
contractvorm voordelen heeft voor
alle bewoners van Portsmouth. Colas
investeerde veel meer in de renovatie
van het wegennet dan de armlastige
lokale overheid had kunnen doen.
Daarnaast zijn er in het contract
eisen gesteld aan de kwaliteit van het
wegennet en de dagelijkse dienstverlening. Die eisen zijn gekoppeld aan
financiële prikkels (bonus-malussysteem) waardoor Colas gestimuleerd
wordt ook daaraan te voldoen. Het
resultaat is dat het wegennet in
Portsmouth aanmerkelijk verbeterd is.
Daar komt bij dat de lokale overheid
zekerheid heeft over de kosten.

Infrastructuren zijn veelal onzichtbaar
maar altijd een onmisbaar deel van
onze gebouwde omgeving – denk
aan infrastructuren voor telecommunicatie, elektriciteit, drinkwater, het
wegennet. Dat infrastructuur en de
verschillende disciplines onderdeel zijn
van vele universitaire programma’s
zal dan ook geen verassing zijn. In
2004 is de TU Delft, na jaren van
onderzoek naar het ontwerp en beheer
van infrastructuren, het internationale onderzoeksprogramma ‘Next
Generation Infrastructures’ (NGInfra)
gestart teneinde de complexiteit, de
onzekerheden en de mogelijk samenhang tussen infrastructuren nader
te onderzoeken. In het ontwerp en
beheer van grootschalige systemen
met een lange levensduur, zijn er per
definitie onzekerheden; over de economische ontwikkeling, het toekomstig
gebruik, technologische ontwikkeling,
de demografische ontwikkeling. Bovendien zijn infrastructuren complexe
systemen door het samenspel van
techniek en economie, het samenspel
van ‘harde infra’ en mensen en door
de interactie van publiek en privaat.
Door deze complexiteit en onzekerheid kan de neiging ontstaan om de
systemen en informatie te reduceren
om zo meer grip te krijgen.
Bij Next Generation Infrastructures
gaat het er daarentegen om, om de
complexiteit en onzekerheid in beeld te
brengen en daarmee infrabeheerders
handvatten te geven om toch te sturen
en beheren. Dit wordt gedaan door de
juiste tools en systemen te ontwikkelen, die bijvoorbeeld gebruikmaken
van big and open data en daardoor
beter inzicht geven in de mogelijkheden. Zo kunnen betere afwegingen
over complexiteit en onzekerheden
gemaakt worden. Ook is bij NGInfra
de brede benadering van infrastructuren essentieel: ze worden niet alleen
op technische aspecten geanalyseerd
maar ook op institutioneel niveau
vanuit een systeemperspectief. Een
voorbeeld van de tools die ontwikkeld
worden door het onderzoeksprogramma is een serious game die de verhouding tussen de Rotterdamse haven en

de Tweede Maasvlakte inzichtelijk
maakt. Het spel, SimPort genaamd
laat de speler strategische beslissingen nemen en laat vervolgens
de gevolgen daarvan zien over de
komende dertig jaar.
Een andere constatering van het
NGInfra-programma is dat de beheerders van infrastructuren steeds
meer geconfronteerd worden met
vragen omtrent beheer in plaats
van nieuwbouw. Het grootste deel
van de benodigde infrastructuren is
immers reeds gebouwd en zal vooral goed beheerd moeten worden.
Goed beheer en onderhoud vragen
om adequaat asset management.
Hier vindt een verschuiving plaats
van enkel beheren van systemen
en objecten tot managen van een
netwerk dat een bepaalde functie
vervult. Hierdoor rijst de vraag hoe
die functie geoptimaliseerd kan
worden gegeven de budgetten en
de grote mate van onzekerheden
en complexiteit. Asset management is een complex samenspel
van techniek, markt, informatie,
stakeholdermanagement en risicomanagement. NGInfra zoekt naar

Screendump van het
spel SimPort waarin de
gevolgen van strategische beslissingen
voor de lange termijn
worden getoond.

meer inzicht in de werking van de
infrastructuren door bijvoorbeeld
betere simulaties en modellen op
basis van steeds meer en beter beschikbare data en informatie uit de
operatie van de infrastructuren. De
meeste beheerders ontwikkelen dan
ook steeds meer gestructureerde
processen rondom risicogestuurd
asset management. Binnen NGInfra
is asset management een belangrijk thema en het is cruciaal dat
infrabeheerders uit verschillende
infrasectoren van elkaar kunnen
leren. Naast wetenschappelijk onderzoek, stimuleert NGInfra dit ook,
bijvoorbeeld door het organiseren
van evenementen waarbij spelers
uit verschillende infrastructuursectoren een dag bij elkaar op bezoek
gaan om te leren en geïnspireerd
te raken.
Paulien Herder
Hoogleraar TU Delft, Scientific Director Next Generation Infrastructuur
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3D-scannen van vastgoed [p 197]
Een snelle en accurate manier om
bestaand vastgoed in te meten
is door gebruik te maken van
laserscans.* Dat is van belang
voor renovatie en herbestemming
van woningen en gebouwen. In
tegenstelling tot andere sectoren als
de petrochemie, infra en productontwikkeling, is 3D-scannen in de
bouw relatief nieuw. De ervaringen
in andere sectoren zijn positief: hoge
nauwkeurigheid, veelzijdig, snel en
breed inzetbaar gedurende levensduur. Voor assetmanagement biedt
3D-scannen veel mogelijkheden.
Informatie over bestaande bouw
is lang niet altijd goed gedocumenteerd en vaak zelfs afwezig.
Bovendien geven originele bouwtekeningen geen inzicht in de huidige
conditie van een bouwwerk. Bij
renovatie betekent dat dat informatie over de bestaande situatie
achterhaald moet worden – tot voor

Van puntenwolk
naar BIM-model
naar communicatiemodel. Renovatie IJssellaan in
IJsselstein.

kort via handmatig inmeten. Dat
kost echter veel tijd en de foutmarge
is relatief groot. Daarnaast zijn
er praktische problemen zoals het
meten vanaf hoogte en het nauwkeurig bepalen van rondingen en
hoekdraaiingen.
Een laserscanner schiet met hoge
pulsfrequentie een lichtbundel
(laser) op de omgeving. Alles wat
zichtbaar is vanaf de locatie van
de scanner, wordt geraakt door de
laser. De lichtbundel wordt door
het object weerkaatst en opgevangen door de scanner. Die slaat de
gegevens digitaal op en maakt een
puntenwolk van het object. Met
behulp van modelleersoftware kan
een puntenwolk omgezet worden
naar een BIM-model. De aard van
de werkzaamheden bepaalt de
gewenste mate van nauwkeurigheid
en het aantal te schieten punten.
Prefabricage bijvoorbeeld vraagt een
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De rode draad van dit hoofdstuk
hoge nauwkeurigheid. Het voordeel
is dat accurate meetgegevens de
kans op fouten en faalkosten verlagen. Ook kan de informatie gebruikt
worden voor toekomstig beheer en
onderhoud.
Woningcorporatie Provides heeft
voorafgaand aan een renovatie het
woongebouw laten scannen door
Het Facilitair Bureau, een bedrijf
gespecialiseerd in het werken met
BIM en laserscans. Op basis daarvan
is een BIM-model gemaakt dat
gebruikt is door de aannemer. Op
diens verzoek zijn gevelaanzichten
gemaakt, waaruit bleek dat eerdere
aannames over gevelopeningen niet
correct waren. Van het BIM-model
is bovendien een animatie gemaakt
die gebruikt is om bewoners voor te
lichten over de werkzaamheden.

* Laserscannen in de bouw, Cement
Thema, nr 7-2012, pp 2-4.

In dit hoofdstuk gaat het om het asset management: het beheer van de assets
(kapitaal, bezit, mensen) van een organisatie. Bij nieuwe contractvormen draait
alles om asset management. Voor organisaties met veel eigen bezit – denk aan
Rijkswaterstaat, de Rijksgebouwendienst en Prorail – is adequaat asset management essentieel voor de taakuitoefening. Datzelfde geldt voor bijvoorbeeld
woningbouwcorporaties en vastgoedpartijen. Qua begripsbepaling sluiten we
aan bij de internationaal gangbare definitie van PAS 55. Onderdeel van asset
management is facility management.
Praktijkvoorbeelden laten zien dat de businesscase van BIM in beheer en onderhoud enorm is. Zonder te bezuinigen is er een wereld te winnen aan geld en
duurzaamheid.

Het theater
van de bouw
ontwikkelingen
‘De wereld is een schouwtoneel,
elk speelt zijn rol en krijgt zijn deel’
Joost van de Vondel
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Eerste acte
De wederopbouw tot de eerste oliecrisis
Een beperkt aantal spelers: de overheid, de bouwwereld, de anonieme burger zittend op de bank, de wereld om ons heen lijkt niet
te bestaan en blijft achter de coulissen.
De sfeer: het is nog rustig op het toneel.
Het decor: bouwplaats in Zoetermeer.
De tijd: eind jaren veertig tot 1973.
Na de oorlog ligt Nederland in puin. De gevolmachtigde minister
voor de Wederopbouw wordt aangesteld. Uit zijn titel ‘gevolmachtigd’ mag al zijn prioriteit blijken. De uitgestelde gezinsvorming in
de oorlog slaat na 1945 om in een geboorte-explosie van wat we
nu de babyboomgeneratie noemen. Maar huizen zijn er niet, en
de woningnood is volksvijand nummer een. Er is nauwelijks geld
te financieren, dus de overheid zelf stelt woningwetleningen ter
beschikking. Jonge gezinnen wonen in bij hun ouders. En daarom
stelt de overheid als doel om jaarlijks meer dan 100.000 woningen
te bouwen. Stampen maar. Alles kan zolang de huren maar niet in
het geding komen. Huren zijn direct gekoppeld aan een strak regime
van loon- en prijsbeheersing. Het College van Rijksbemiddelaars
regeert daarover met harde hand. De burger heeft nauwelijks een
stem. Een centraal geleide economie bij uitstek. En gaandeweg komt
Nederland uit de verdrukking. Het klimaat wordt vrijer, er komt begin jaren zestig een vijfdaagse werkweek. Nederland leeft op, gaat
weer verdienen met waar we goed in zijn: handel drijven. De bouwsector floreert in mooie nieuwe groeikernen zoals Zoetermeer. Het
eigen woningbezit wordt bevorderd. Rust en groei zijn het devies,
nauwelijks wanklanken, en bouwen gaat met grote vaart. Natuurlijk is er ook gedoe, rijden er provo’s rond met bloemen op het dak
van hun Lelijke Eend en deelt men krenten uit bij het Lieverdje in
Amsterdam – maar dat is marginaal. Minister Den Uijl komt met een
Groeinota. Niet alleen woningen, maar vooral ook wegen. We gaan
verder van ons werk wonen. De beginnende welvaart brengt ons
namelijk ook de auto. En op watergebied waren we natuurlijk allang
meesters met onze Deltawerken, dankzij de trieste Waternoodramp
in 1953. Er wordt goed verdiend in die dagen. Groeien, bouwen,
groeien... en tja de effecten daarvan: who cares? De mens zet voet
op de maan, en voor het eerst in de geschiedenis kijkt er iemand
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naar Moeder Aarde en maakt foto’s. Zou er dan meer zijn dan we
dachten?

Tweede acte
De crisis van 1973
De spelers: de overheid, de bouwwereld
Nieuwe spelers: een spontane nieuwe speler milieu, nog een nieuwe
speler de werkloosheid, de burger nog steeds op het bankje en de
wereld om ons heen rukt plotseling op, de banken melden zich, en
de ontwikkelaar.
De sfeer: het wordt drukker op het toneel.
Decor: lege wegen op een autoloze zondag in november 1973.
De tijd: 1973 tot 1983.
Plotseling komen er barsten in de groei. De Club van Rome publiceert een schokkend rapport. Het wordt koud in Nederland. De groei
van de eerste akte is voorbij. Minister-president Den Uijl spreekt
het volk toe: ‘Het wordt nooit meer zoals het vroeger was.’ Energie, of liever aardolie, blijkt plotseling van cruciaal belang in onze
samenleving. De wereld om ons heen doet er kennelijk toe. Nooit
geweten.
De schok is groot, maar de bouw gaat door. ‘Gebundelde deconcentratie’ is het toverwoord van de Derde Nota Ruimtelijke Ordening.
Bloemkoolwijken schieten als paddenstoelen uit de grond. Mobiliteit
wordt in toenemende mate een zorg. Natuurlijk is er veel aandacht
voor eigen woningbezit, de hypotheekaftrek is fantastisch. En
huizenprijzen stijgen lekker. Een eerste rimpeling rondom de hypotheekaftrek wordt veroorzaakt door de Commissie Hofstra.
Soms verdien je meer aan je huis dan met je salaris. Geweldig toch.
Maar dat milieugedoe is wel lastig. Niet te veel van aantrekken.
En lekker rijden met die auto’s – jammer alleen dat er steeds meer
files komen. Aanvankelijk alleen op zondag, maar later ook in het
woon-werkverkeer. Oplossing: wegen, wegen, wegen. De steden
lopen leeg. Want wie wil er nou in een stad wonen? De speler milieu
loopt vertwijfelt over het toneel. Waar hoort hij nu bij, niemand wil
naar hem luisteren. Gelukkig hebben we een kantorenmarkt. Mensen moeten werken en daar heb je gebouwen voor nodig. En die
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leveren geld op. En er kwamen slimme spelers, de ontwikkelaars.
Zo lopen de jaren zeventig over in de jaren tachtig. Opnieuw slaat
de oliewereld toe, veel harder dan in 1973. Wat hadden we geleerd
van de vorige crisis? De bouw klapt finaal in. Nee, alles klapt in.
De werkloosheid stijgt van een zorgwekkende 150.000 naar bijna
een miljoen in een jaar tijd. De rente stijgt naar ruim boven de 10
procent. Dat kan toch helemaal niet! De maakwerelden storten in,
textiel, scheepsbouw worden weggevaagd. De bouwmachine komt
tot stilstand, nieuwe woningen worden niet meer verkocht. Erger
nog: de huizenprijzen dalen... Hoe kan dat nou? Paniekerig lopen de
spelers over het toneel. Zoekend naar nieuwe werkelijkheden.

Derde acte
Er valt weer geld te verdienen, de boom van ‘shareholdersvalue’
De spelers: de overheid, de bouwwereld, milieu, werkloosheid, de
burger nog steeds op het bankje, de wereld manifest aanwezig,
banken.
Nieuwe spelers: adviseurs, beleggers, corporaties, ICT-partijen
De sfeer: De ontwikkelaars worden steeds actiever – het wordt druk
op het toneel.
Decor: kantoren, kantoren, kantoren.
De tijd: 1983 tot 1999.
Wat was het goed dat die oude spelers van het toneel verdwenen.
Wat moet je nou met die traditionele textiel en scheepsbouw? Nee,
we gaan voor de nieuwe tijd. We gaan voor ICT, internet. In schuurtjes ontstaan nieuwe ondernemingen. Dat bouwen moeten we
voortaan anders doen. De overheid is zeer actief.
De spelers overheid en bouwwereld zie je steeds vaker samen. Met
bouw valt geld te verdienen. De adviseur bedenkt het. Eigenlijk
heeft elke gemeente een structureel woningtekort. Groot, klein, het
maakt niet uit. Kom op, wethouder, bouw je plan in de wei en iedereen verdient geld. Posities, daar draait het om. Want posities betekent ontwikkeling, en de samenleving heeft daar baat bij. Plannen
maken met mooie grondexploitaties. Er zijn kopers genoeg. En met
de term BVO, bovenwijkse voorzieningen, verdien ik als gemeente
geld als water. Fijn voor het nieuwe gemeentehuis.
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En kijk die beleggers eens. Heeft u een goed plan, ik teken, en er
is geld. Overheid, houd eens op met woningwetleningen. Met de
brutering worden de corporaties in Nederland ineens partij. Geld
verdienen, geld verdienen, geld verdienen. Natuurlijk, die milieuspeler moet eens zijn mond houden. Lastig. Oh ja, krijgt die ook een
positie ergens, we bouwen nu toch met dubbel glas?
Internet gaat het helemaal worden. We weten nog niet precies hoe
dat samengaat met bouw. Glasfiber misschien.
Maar we gaan als een speer. Goed toch dat eigen woningbezit, iedereen wordt rijk. Het kruikje van de weduwe van Sarfath is nooit
leeg. En natuurlijk ook de infrastructuursector, het meerjarenplan
MIRT van de overheid met zijn ontelbare miljarden, betaald uit de
opbrengsten van het Groningse gas. Wat een geweldig land. Wat een
geweldige beleggers. Kijk eens hoe die vastgoedwereld zich ontwikkelt, het kan niet op. Groei, groei, groei, en ja grond is schaars dus
daar moet voor worden betaald. Maar wat doet die milieuspeler op
het toneel toch lastig. We hebben hem al zo veel ruimte gegeven
en nog blijft hij zeuren. En die steden, ach er zit zo veel troep in de
grond. Bouwen in de wei is veel beter. Mobiliteit... nou ja, alles heeft
zijn prijs. Er komen ideeën op als spitsheffing, tolpoortjes. Niet aan
beginnen, politiek veel te gevoelig.
De wereldspeler is er wel, maar sommige geluiden over zeepbellen
in Japan komen maar niet door.
Een dipje, de internetbubble. Jeetje, soms blijken lucratieve beleggingen ineens toch minder rooskleurig.

Vierde acte
Eindelijk de echte boom
De spelers: de overheid, de bouwwereld, milieu, werkloosheid, de
burger nog steeds op het bankje, de wereld manifest aanwezig, banken, ontwikkelaars, adviseurs, beleggers, corporaties. ICT-partijen.
Nieuwe spelers: juristen en geleerden.
De sfeer: er valt geld te verdienen aan de bouw.
Decor: Vathorst Amersfoort in aanbouw.
De tijd: 1999 tot 2008.
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Even wat spaargeld verloren op Wold Online, maar kijk eens wat we
terugkrijgen. We draaien als een tierelier. Ach, huurders van kantoren gaan eisen stellen, maar de beleggers blijven komen en met
sideletters stellen we onze huurders gerust. Elke deal kan, als je
maar creatief bent. Financiering is een non issue. Er is altijd geld.
Wat worden die steden mooi. En mijn huis wordt steeds meer
waard. Wat maakt het uit die hoge grondprijzen. En de banken
hebben het goed begrepen. Kijk eens hoe druk het is op het toneel.
Jonge mensen kom maar op. Koop je eigen woning in de Vinex-wijk.
Leve het eigen woningbezit! Natuurlijk gaat je inkomen groeien, dus
lenen maar. Vijfmaal, zesmaal je jaarinkomen – verliezen kan je niet.
Of de hypotheekschuld in Nederland hoog is? Niet naar kijken. De
overheidsspeler besluit om dit niet meer te registreren. De markt is
immers kerngezond.
Het kan niet op. De kantoren, zalige markt. Ik bouw maar vast op
voorraad zegt meneer Visser van ontwikkelaar Eurovest. Wat hoor
ik daar, geluiden dat de markt oververzadigd raakt? Dat leegstand
zelfs in Amsterdam voorkomt? Niets van aantrekken. De Amsterdamse Zuidas is natuurlijk een toplocatie, maar ook Amstel III. En
zo’n Vinex-wijk IJburg is natuurlijk supergewild. De hele wereld
komt kijken. Leuke vormen ook van wonen en werken.
Keihard doorgaan jongens. Die jonge mensen kopen wel, die gaan
voor het bezit. En ze hebben heel goed begrepen dat de overheid
achter ze staat. En de overheidsspeler heeft zijn neefjes meegenomen, talloze gemeenten die allemaal gaan voor hun ambities. Hoe
meer, hoe liever, dus posities nemen.
Nieuw dipje in 2001. Prijsafspraken in de bouw. Hoe kan dat nou?
Een Amerikaanse hoogleraar komt op het podium om de overheidsspeler uit te leggen dat dat het gevolg is van zijn eigen optreden.
Wie alles tegen de laagste prijs wil, betaalt op den duur veel meer.
De bouwspeler houdt zich koest: wie geschoren wordt moet stilzitten. Zijn gezicht vertoont wel trekjes van verwondering. Hoe kan
dat nou ineens? We hebben het toch altijd zo gedaan? En dat geld
in die schaduwboekhouding, dat was toch geen echt geld, eigenlijk
waren het maar pepernoten. Gewoon doorgaan maar, want er is
nog steeds woningbehoefte. Alhoewel het wel lastiger wordt. Die
overheidsspelers doen vreemd. Vroeger gingen ze gewillig mee je
mee. En de golfdag was vroeger ieder jaar een succes. Nu is er meer
argwaan. Er wordt minder gegund.
Het aan het licht gekomen bouwkartel roept de nieuwe spelers, de
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juristen en de geleerden, het toneel op. De juristen komen goed van
pas in alle processen rondom de parlementaire enquête Bouwfraude. En de geleerden gaan op reis in de wereld en komen terug met
veel nieuws over procesinnovaties en systeeminnovaties en bouwinformatiemodellen.
Ook de burgerspeler gaat zich meer roeren: gek toch, altijd bepaal
ik zelf alles, maar als het om bouwen gaat heb ik niets in te brengen. Dat is toch niet meer van deze tijd?
De bankspeler is ook aan het veranderen. Tja, loan to value, uw
onderpand is minder waard meneer en we zien al steeds meer leegstand.
En toen in Nieuwspoort: Derde Dinsdag in september 2008. De
Amerikaanse zakenbank Merrill Lynch is 48 uur geleden gevallen en
genationaliseerd en op dezelfde dag is de vierde bank van Amerika
Lehman Brothers failliet. Aan het woord twee overheidsspelers. De
minister-president en de minister van Financiën. Klare taal, wat in
de Verenigde Staten gebeurt kan hier nooit gebeuren. Dit land is
kerngezond. Twee maanden later zitten ze er weer. Dit keer om uit
te leggen dat een aantal Nederlandse banken is genationaliseerd.
Ook de wereldspeler geeft zijn berichten door. Het is kennelijk
overal misgelopen. Een internationale kredietcrisis.
De vierde acte eindigt in chaos. Alles lijkt mis. De bankspeler loopt
krom onder zijn schulden. Eindelijk begrijpt hij dat die enorme
zeepbel eerst leeg moet lopen voordat hij weer kan doen waarvoor
hij is opgericht. De bouwers zien hun omzet in elkaar storten. De
ontwikkelaars, de vastgoedfondsen, de beleggers wankelen. Hoe
moet dat verder? De juristen blijven de chaos interessant vinden.
De geleerden weten het wel: innoveren!
Het publiek in de zaal kijkt ademloos toe hoe de ene na de andere
speler het podium verlaat. Uiteindelijk staan er nog twee spelers.
Het milieu danst en roept: de oude wereld is eindelijk aan zichzelf
ten onder gegaan. Dit wordt mijn kans. Het moet voortaan alleen
nog maar duurzaam, ‘maar niet met hen’ – wijzend naar de coulissen –, ‘maar met jullie’, wenkend naar het publiek. Als laatste verlaat
de burger het toneel. Bang en aangeslagen, beseffend dat hij ervoor
zal moeten boeten.

Pauze
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Het is geen gewone pauze. Achter de coulissen is het een drukte van
jewelste. Er wordt veel heen en weer gelopen. Wie gaat er nu met
wie? En waar is al dat geld gebleven? We hebben enorme bedragen
met dat vastgoed verdiend, dat kan toch niet zomaar op zijn? En
waarom doet die overheid niets met die leegstand? Dat is toch haar
taak?
In de wereld gebeurt er van alles. Er wordt veel vergaderd. En de
kredietcrisis is eigenlijk een monetaire crisis, of nog erger een landencrisis.
In de corporatiekamer is het ook druk. Te hoge beloningen, fraude,
zeperds. En tjonge, jonge wat valt de vastgoedwereld diep.
Ook in de zaal is er geroezemoes. Er zijn er die zeggen: dat bouwen
op de oude manier wordt niets meer, laten we maar zelfbouwgroepen vormen. Of: laten we energiecorporaties oprichten, dan kunnen
we mijn zonnepanelen bij jou op het dak leggen dat levert meer op.
Of laten we onze spaargelden weghalen en zelf gaan beleggen.
Buiten op het Europaplein wordt gedemonstreerd. ‘Handen af van
onze pensioenen’ en ‘geen geld meer naar Griekenland en Cyprus’.
Einde pauze

Vijfde acte
De Provada in Amsterdam
De spelers: de overheid, de bouwwereld, het milieu, de burger, de
wereld manifest aanwezig, banken, ontwikkelaars, adviseurs, beleggers, corporaties, ICT-partijen, juristen, geleerden.
Nieuwe speler: de staatsschuld.
De sfeer: de speler werkloosheid is naar huis gegaan. Er kwamen er
teveel en men kan niets meer voor hem doen.
Decor: RAI met stands.
Tijd: 2013.
Er is veel veranderd sinds het uitbreken van de kredietcrisis in 2008.
De bouw is ingestort en de overheidsspeler moet met een Crisis- en
Herstelwet zorgen dat er nog wel wat te doen blijft. Iedereen is zich
eindelijk bewust geworden van het leegstandprobleem. Het nieuwe
werken, en misschien ook wel het nieuwe winkelen. Wat moet je met
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al die lege panden? Herbestemmen – laten we een H-team vormen.
Er zijn wat jonge neefjes van de bouwspeler die plotseling heel
leuk doen. Uit de procesinnovaties van de geleerden komen allerlei
nieuwe dingen naar voren. Bouw-ICT is best interessant en als je
naar andere economische sectoren kijkt zie je van alles wat je kunt
kopiëren.
De nieuwe speler staatsschuld past verschillende kostuums. Soms
passen die goed, maar meestal past hij er niet in. Vooral het Amerikaanse kostuum was hem veel te klein, hij puilde er met zijn dikke
lijf volledig uit. En de minister van Bouw, nieuw in het vak, probeert
het wel maar maakt fouten.
De bank zit stil gebogen onder zijn schuld. Af en toe bazelt hij: Het
nieuw monetaire kader Basel III wordt nog erger.
De burger loopt heen en weer en schreeuwt naar het publiek: ‘Luister nou toch. Wij staan met bijna drie miljoen mensen onder water
en wij komen er ons leven lang niet meer uit.’
Er is een ontwikkelaar die zegt: volgend jaar in 2014 is het voorbij.
We gaan weer naar de internationale vastgoedbeurs de MIPIM in
Cannes. We gaan ook ontwikkelen in de zorgsector, het onderwijs,
misschien zelfs wel infrastructuur; daar is toch altijd behoefte aan.
Let op, dit gaat weer voorbij. Ik heb andere financiers gevonden,
laat die bank daar maar blijven zitten. Ik doe nu aan private placements, private equity en peer to peer finance.
De bouwers op het toneel zitten nog goed in het pak, maar een
aantal is dit jaar niet meer op komen dagen. Crisis hè. Sommige
collega’s hebben het niet gered. In het verleden te weinig achter
de struiken gelegd, en dan red je het niet. Maar de catering is zoals
altijd royaal. We laten ons toch niet kennen. Alle spelers hebben het
ineens over nieuwe begrippen. En tussen de expositiestands lopen
ze van de een naar de ander. Wij gaan herbestemmen. Wij gaan
transformeren. Wij hebben al afgeboekt. Wij kennen de nieuwe
marktvormen. En willen u graag adviseren. Wij hebben ervaring
met collectief particulier opdrachtgeverschap. Wij financieren al in
maatschappelijk vastgoed. Wij worden cure real estate provider. Wij
doen aan cocreatie. Wat is dat?, vraagt een eerlijke speler. Wij doen
aan gebiedsontwikkeling 2.0. Wij doen aan DBFMO en financieren
graag. Wij doen BREEAM quickscans. Wij doen al veel aan BIM. Wij
zijn aan het onderzoeken hoe we de schakels kunnen integreren tot
ketens.
De overheidsspeler praat met de ontwikkelaars en beleggers: volle
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neefjes van de overheidsspeler ‘gemeenten’. Kijk wij ontwikkelen nu
anders met de burgers. En wij praten nu in een concurrentiegerichte
dialoog met private aanbieders om een interessant stadsgebied
voor 20 jaar te beheren. Misschien is daar eindelijk weer wat geld
te verdienen.
Er zijn ook kleinere stands. De corporatiespeler die met de milieuspeler energie wil opwekken. Ze staan gebroederlijk naast elkaar.
De Provada is voorbij. De glazen worden nog eens geheven. Volgend jaar is het beter. De spelers verlaten het toneel. De neefjesbouwers best opgewekt. De staatsschuld sleept zich naar de coulissen. In die paar dagen is hij nog groter geworden.
Het doek valt. Het publiek houdt de adem in.

Intermezzo de wereld in 2023
Er is veel gebeurd sinds die laatste Provada in 2013. Na de ineenstorting van het Euromonetaire systeem in 2014 zijn de pensioenvoorzieningen in diverse landen ingezet om de torenhoge
staatsschulden te verminderen, om zo een proces van afwenteling
op de toekomst tegen te gaan. De invoering van de nieuwe NoordEuropese nova-munt, met Chinese staatssteun, heeft het volume
van de pensioenvoorzieningen ernstig aangetast. In Nederland zijn
deze effecten meegevallen, dankzij forse uitgangsreserves en de
bezuinigingen in de collectieve sector na de overwinning van de
jongerenpartij in 2014. De jongeren zijn via sociale media succesvol
opgeroepen naar de stembus te gaan, terwijl ouderen thuis bleven.
De schuldenproblematiek van veel gezinnen is aangepakt door de
economie drastisch te veranderen. Kringlopen sloten zich, er is een
veel duurzamere samenleving ontstaan. De bankwereld doorging
een transitie naar schaalverkleining, coöperatieachtig – de Rabobank-filosofie kreeg een modern jasje.
In de vastgoedwereld is veel veranderd. Talloze lege panden zijn
gesloopt, maar en zijn ook mooie voorbeelden van herbestemming.
Stadslandbouw heeft veel lege gebouwen opnieuw gevuld. De organisatie van de bouwketen is totaal veranderd. Er zijn fusies geweest
tussen bouw- en ICT-bedrijven. Grote bedrijven als Siemens, Ikea,
AKZO hadden de bouwsector ontdekt. Bouw-ICT heet nu construcmatics, op zijn Nederlands bouwmatica. De architect van de 21ste
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eeuw is nu de regisseur. De oude ingenieursbedrijven noemen we
nu modelleurs. De wooncorporaties zijn omgevormd naar leefcorporaties die ook energieleveranciers zijn en zich met standslandbouw
bezighouden. Burgerparticipatie is overal vanzelfsprekend. Veel
burgers hebben spaargeld en beleggingen ingeruild voor gebiedsaandelen. Die rendeerden goed.

Zesde acte
De Construcmatics-beurs
De spelers: de overheid, de bouwwereld, het milieu, de burger, de
wereld.
Nieuwe spelers: de regisseur, de modelleur, de bouwmatica speler,
de coöperatieve bank, de service providers, de mobiliteitsaanbieder,
de leefcorporaties, de buitenlandse gasten.
De sfeer: het toneel is volkomen tot rust gekomen. Optimisme is
terug.
Decor: Jaarbeurs Utrecht met k(l)eurige stands.
Tijd: april 2023.
Het doek gaat open en het publiek ziet een totaal andere wereld.
Het is rustig en mooi. De voorzitter van de regisseursbond, de heer
Koenen, opent voor de derde maal de beurs die vroeger de BouwICT-beurs heette. En de heer Koenen is trots. Hij memoreert de zeer
succesvolle Floriade vorig jaar in Almere. Nederland was het podium voor veel innovaties. Stadslandbouw had een enorme vlucht
genomen. De creatieve industrie, de oude bouwwereld, de oude
ICT-wereld, de voedselwereld zijn steeds meer geïntegreerd geraakt.
De heer Koenen verwijst naar de Olympische Spelen over vijf jaar
in Amsterdam met geheel nieuwe concepten. Amsterdam was met
het concept van smart city, floating city en partner city erg succesvol geweest. De mobiliteitsaanbieder SmartConnekt heeft nieuwe
concepten ontwikkeld voor grote manifestaties die op deze beurs
al te zien waren. De coöperatieve bank, ook hier aanwezig, heeft
vormen van crowdfunding ontwikkeld. Er zijn ook slimme constructies te zien op de beurs die het begrip floating city mogelijk maken, drijvende stadions in het IJmeer. Amsterdam ontwikkelde zijn
kandidatuur samen met Baku, de hoofdstad van Azerbeidzjan. Baku
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als partnerstad was kandidaat voor de spelen in 2032. Het bedrijf
Mammoet had met Azerbeidjaanse partners al concepten ontwikkeld hoe het Olympisch vastgoed naar de Kaspische Zee kon worden gebracht. De heer Koenen weet het zeker. Er hier zijn zo veel
innovaties op het gebied van voedsel, urban flows, stedenbouw,
watertechnologie – dit wordt een dijk van een beurs.
Ook de overheidsspeler is trots. Het ooit in gang gezette topsectorenbeleid heeft vruchten afgeworpen. Toch goed dat bouwtechnologie daaraan is toegevoegd.
De wereldspeler staat trots naast zijn buitenlandse gasten. Er zijn
weer veel nieuwe stands dit jaar. Duurzaamheidssoftware uit Kenia,
waterveiligheidstools uit Bangladesh, en Afrikaanse landen.
De burgerspeler is druk, hij zit in veel organisaties. Het is een
kritische consument geworden die net als bij levensmiddelen zelf
bepaalt hoe hij wil wonen.
Het doek valt. Even blijft het doodstil in de zaal.
Dan barst het applaus los.

215

Intermezzo

Transformatie en
herbestemming

Het belang van
duurzaamheid en
functiecombinaties

‘Transformation literally means
going beyond your form’
Wayne Dyer
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Net als in hoofdstuk 9 speelt in dit hoofdstuk assetmanagement een grote rol.
Hier gaat het over het vraagstuk van transformatie en herbestemming: wat te
doen met vastgoed dat leegstaat en niet meer voldoet aan de eisen van de tijd?
Hoofdstuk 11 heeft hetzelfde thema, maar dan op de schaal van het beheren en
(her)ontwikkeling van gebieden.
Dit hoofdstuk behandelt eerst in vogelvlucht de wereld van vastgoed en belang
rijke trends daarin. Vervolgens komt het Nationaal Programma Herbestemming
ter sprake. Daarna worden concepten beschreven die bij herbestemming van
belang zijn, namelijk duurzaamheid en functiecombinaties. Ten slotte volgen
praktijkvoorbeelden.

* www.vng.nl/files/vng/
vng/Documenten/Extranet/Wonen/leegstand_
te_lijf/Leegstandtelijf.pdf
www.nicis.nl/Wat_
doen_wij/Verspreiding/
Docbank/Economie_Innovatie/Ruimtelijke_or

de leegstand een structureel karakter heeft.*
Daarnaast is er veel verborgen leegstand doordat veel verhuurders vanwege
waardebehoud genoegen nemen met geen of weinig huuropbrengsten en daar
mee leegstand proberen te vermijden. Ook zijn er bedrijven die meer vierkante
meters vloeroppervlak huren dan zij nodig hebben doordat er medewerkers ont
slagen zijn en het huurcontract langjarig is en voortijdig aanpassen of ontbinden
geld kost. Sommige ontwikkelaars maken gebruik van zogenaamde sideletters:
een belegger verkeert in de veronderstelling een verhuurd pand te financieren
maar de ontwikkelaar maakt andere afspraken met de huurders.
Naast de recessie zijn er andere trends die bijdragen aan de toenemende leeg
stand van vastgoed. Het ‘nieuwe werken’ bijvoorbeeld: mensen werken minder
op kantoor en meer vanuit huis. Werken wordt bovendien in toenemende mate
onafhankelijk van plaats en tijd: het hebben van toegang tot internet is een seri
euze bedreiging voor de vraag naar kantoorruimte.*

Vastgoed

* Dienst Onderzoek &
Statistiek Gemeente
Amsterdam, 2011

Twee hoofdvormen van vastgoed zijn maatschappelijk vastgoed en commercieel
vastgoed.
In maatschappelijk of publiek vastgoed zijn maatschappelijke functies gehuis
vest, zoals scholen, sportvoorzieningen, buurthuizen, zorgcentra, schouwburgen,
musea. Het overgrote deel van het maatschappelijk vastgoed is in handen van
gemeenten. Dit vastgoed heeft een gezamenlijke oppervlakte van 83 miljoen
vierkante meter, en een waarde van naar schatting 40 miljard euro. Onderwijs
en zorg vertegenwoordigen het leeuwendeel met elk zo’n 30 miljoen vierkante
meter.
De wijze waarop maatschappelijk vastgoed wordt ontwikkeld en beheerd ver
andert snel. Dat geldt vooral voor de zorgsector, door de opkomst van andere
bekostigingsstelsels. Verder is er toenemende behoefte aan multifunctionaliteit
en voltrekken zich ingrijpende demografische veranderingen.
Het beheer van dit vastgoed is bij gemeenten vaak versnipperd: de afdeling
ruimtelijke ordening beheert strategische aankopen voor toekomstige uitbrei
dingen, de afdeling maatschappelijke ontwikkeling beheert het theater, en de
dienst facilitaire zaken draagt zorg voor het gemeentehuis. Ook is steeds vaker
sprake van leegstand: kerken waar geen diensten meer worden gehouden,
dorpshuizen die niet meer gebruikt worden doordat de bevolking krimpt (zoals
in Friesland, Limburg en Zeeland), schoolgebouwen die niet meer voldoen aan
de eisen van de tijd. Ook worden veel publieke gebouwen onderbenut. Veel ba
sisscholen bijvoorbeeld worden maar vijftien procent van de tijd gebruikt.
Commercieel vastgoed bestaat uit kantoren, winkels, bedrijfsruimten en leisure.
Hierbij betrokken zijn huurders en eigenaren, financiers en beleggers, beheer
ders, ontwikkelaars en gemeenten. Vroeger waren die partijen nauw met elkaar
verbonden en was het ontwikkelen van vastgoed economisch interessant. Dat
veroorzaakte een hausse in investeringen.
Die tijd is voorbij. Al voor de crisis openbaarden zich de eerste barsten in het
systeem. In Amsterdam was de leegstand van kantoren volgens ‘de vastgoed
monitor 2004’ al 16 procent en in 2010 16,9 procent.* Sindsdien is het er niet
rooskleuriger op geworden. In 2012 stond zes procent van het landelijke winkel
oppervlak leeg, lokaal zelfs soms meer dan twintig procent. De leegstand van
kantoren is landelijk gemiddeld zestien procent. Diverse bronnen geven aan dat

* Miller 2013. Yahoo
Orders Home Workers
Back to the Office. NY
Times, 25 Febuary 2013.

* Zie Nationaal

Programma Herbestemming, ‘Vrije
val kantorenmarkt
dreigt’, Stedebouw en
architectuur, 4 april
2012. www.stedebouwarchitectuur.nl/
nieuws/nieuws/vrijeval-kantorenmarktdreigt.99817.lynkx; zie
ook: www.herbestemming.nl

Ook het ‘nieuwe winkelen’ draagt bij aan toenemende leegstand: steeds meer
aankopen geschieden via internet, middenstanders gaan daardoor failliet en de
leegstand van winkels neemt toe.
Verder zorgen demografische ontwikkelingen voor een structureel andere vraag
naar commercieel vastgoed. De Nederlandse bevolking vergrijst, de omvang van
de beroepsbevolking daalt en de totale bevolking groeit niet meer zo hard als in
de afgelopen decennia.
Een laatste factor die bijdraagt aan leegstand is wetgeving. Veel bedrijven
terreinen en bedrijfspanden uit de jaren zestig, zeventig en tachtig voldoen niet
meer aan moderne Arbo-eisen: installaties zijn vaak verouderd, panden hebben
enkelglas en de indelingen zijn ouderwets.
Naast leegstand is er in het stedelijk gebied bovendien het probleem van on
gebruikte gebouwen en terreinen als gevolg van vervuiling, zogeheten brown
fields.
In april 2012 was de verwachting dat de leegstand in de kantorenmarkt in de
komende vijf jaar zal oplopen tot 10 miljoen vierkante meter.*

Transformatie en herbestemmen
Wat te doen met zo veel leegstaand vastgoed? Transformatie van vastgoed door
het te herbestemmen is een optie. Herbestemmen is duurzaam: het beperkt
sloopafval, er worden minder grondstoffen aangesproken, het bouwproces
vergt minder tijd doordat er bijvoorbeeld sneller in een wind- en waterdichte
omgeving gewerkt kan worden. Het vraagt in de regel ook niet om een groene
omgeving zoals bij nieuwbouw, en het maatschappelijk draagvlak is vaak breed:
beeldbepalende stedelijke iconen blijven behouden.
Om transformatie van bestaand vastgoed te bewerkstelligen heeft de Rijksdienst
voor het Cultureel Erfgoed in 2010 het Nationaal Programma Herbestemming in
het leven geroepen. Met dat initiatief wil de dienst samen met andere partijen
oplossingen vinden voor de leegstand van karakteristiek vastgoed zoals kerken,
kloosters, boerderijen, fabrieksgebouwen, postkantoren, watertorens. De dienst
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* onder voorzitterschap
van Duco Stadig.

* Brief H-team en
Rijksbouwmeesters
aan informateurs van
nieuwe kabinet dd
1-10-2012. Zie www.rgd.
nl/actueel/nieuws-enpersberichten/artikel/
artikel/7021/. Zie ook
www.herbestemming.nu

* Brief H-team en
Rijksbouwmeesters
aan informateurs van
nieuwe kabinet dd 1-102012. Zie http://www.rgd.
nl/actueel/nieuws-enpersberichten/artikel/
artikel/7021/. Zie ook
www.herbestemming.nu
Het fabrieksterrein
van de metaalbedrijven DRU
en Etna in Ulft is
getransformeerd in
een woonwijk met
culturele voorzieningen.
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heeft een zogeheten H-team (de H staat voor ‘herbestemming’) in het leven
geroepen dat zich richt op alle typen leegstaand vastgoed.*
In oktober 2012 adviseerden het H-team en de Rijksbouwmeester de toenmalige
kabinetsinformateurs om een ‘offensief kabinetsbeleid’ op het terrein van de
ruimtelijke ontwikkeling te voeren.* Een citaat: ‘We staan in Nederland op een
historisch keerpunt waar het denken in groei en het werken aan een immense
verandering abrupt tot een einde zijn gekomen. Er is sprake van een trendbreuk
in de ruimtelijke ontwikkeling van ons land. Van nieuwbouw en uitbreiding ver
schuift de aandacht naar renovatie, hergebruik en herbestemming. Dit keerpunt
vraagt om een geheel nieuwe denk- en werkwijze, een systeemverandering met
bijbehorend instrumentarium.
Het H-team adviseert het nieuwe kabinet om de volgende maatregelen te tref
fen:
• zorgen dat herontwikkeling dezelfde aandacht en faciliteiten krijgt als nieuw
bouw
• bestemmingsvrij maken van gebouwen; experimenten moeten helpen een
jurisprudentie op te bouwen rond nieuwe (her)bestemmingsplanmodellen
• fiscale aanmoediging van sloop en hergebruik, bijvoorbeeld met veel kortere
afschrijvingstermijnen
• maatregelen treffen om eigenaren van verwaarloosde panden en terreinen aan
te schrijven om hen te dwingen te blijven investeren in de ruimtelijke ordening
• innovatief ruilverkavelinginstrumentarium introduceren voor stadsvernieu
wingsgebieden en verwaarloosde bedrijventerreinen
• nieuwe bouwvoorschriften ontwikkelen voor herontwikkeling van (kantoor)
gebouwen*

< zie ook p 231:
Sloop en hergebruik

ook grotere transformaties van binnenstedelijke gebieden. Nieuwbouw is in de
steden niet uit den boze, maar monofunctionaliteit moeten we vermijden. Maak
gebouwen die geschikt zijn voor meerdere functies en groepen gebruikers,
waardoor ze werkelijk duurzaam zijn.’*

* ‘Markt nog amper
klaar voor transformatie van de bestaande
stand’. Interview Rijksbouwmeester Frits van
Dongen, Buildingbusiness december 2012,
pp 14-15.

< zie ook p 231:
Breeam

* PLB, Balans voor de
Leefomgeving 2012, zie
www.PBL.nl

De visie van rijksbouwmeester Frits van Dongen: ‘De tijd van monofunctionele
nieuwbouw en grootschalige gebiedsontwikkeling op uitleglocaties ligt ach
ter ons. De nieuwe opgave is transformatie van de bestaande stad. Denk aan
herbestemming van gebouwen, kleinschalige inpassing en inbreiding, maar

Een voorbeeld
van succesvol
herbestemmen
in Maastricht.
De herinrichting
van een kerk tot
boekhandel werd
verzorgd door
architectenbureau
Merkx & Girod uit
Amsterdam.
(Bron: Roos Aldershoff)

Transformeren en herbestemmen: duurzaamheid en
functiecombinaties
• Duurzaamheid
Als bestaande gebouwen moeten worden getransformeerd, rijst de vraag welke
nieuwe functie of functies zij kunnen vervullen en wat de criteria zijn waaraan
die transformatie moet voldoen. Om met dat laatste te beginnen: transformatie
moet voldoen aan eisen van duurzaamheid. Veel provincies, steden en dorpen
hebben hoge ambities op het gebied van duurzaamheid. Een toonaangevende
organisatie als het Planbureau voor de Leefbaarheid (PBL) stelt dat klimaatver
andering, de aantasting van de mondiale biodiversiteit en schaarse grondstoffen
de samenleving nopen tot systeemveranderingen: institutionele vernieuwingen
om een duurzame en kwalitatief hoogwaardige leefomgeving te creëren met
behoud van welvaart.*
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* Agentschap NL 2012,
Toekomstwaarde nu!, de
kracht van functiecombinaties.

* Toekomstwaarde nu!,

pp 21.
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• Functiecombinaties
De tweede vraag bij transformatie van gebouwen en het zoeken naar nieuwe
bestemmingen, is voor welke functie(s) een gebouw geschikt is of geschikt te
maken. Ook hier speelt de trendbreuk in de ruimtelijke ontwikkeling. In de tijd
dat er volop gebouwd werd, gold ‘functie zoekt gebouw’. Nu is het andersom:
‘gebouw zoekt functie’. Of, anders gezegd: vóór de crisis was het ‘geld zoekt
project’; nu is het ‘project zoekt geld’.
De zinsnede ‘project zoekt geld’ raakt de kern van herbestemming: succesvol
herbestemmen staat en valt met rendabele verdienmodellen (businesscases).
Daarmee worden functiecombinaties van belang: het combineren van functies
opdat tegen minder kosten meer verdiend kan worden.
Het combineren van functies is een verdienmodel dat gebaseerd is op het bij
elkaar brengen van gebruik dat niet eerder gecombineerd werd.* Vastgoed, ener
gie en huur bijvoorbeeld, of onderwijs en zorg. Bij functiecombinaties is sprake
van een ‘gemengd verdienmodel’, zoals een plein dat tegelijkertijd dient voor
waterberging, een dak dat voor energieopwekking wordt gebruikt, een geluids
wal waar aan de ene kant zonnepanelen op staan en aan de andere kant groen
staat dat fijnstof opvangt.
Bij functiecombinaties gaat het om logisch bij elkaar te plaatsen zaken die wor
den samengebracht en elkaar op een natuurlijke manier versterken: een bespa
ring van kosten vindt plaats door fysieke ruimte samen te gebruiken’.*
Functiecombinaties vereisen het schakelen tussen verschillende fysieke en
maatschappelijke sectoren. Daarbij zijn drie principes van belang:
• gelijkschakelen door te delen. Kosten gaan omlaag door het delen van grond,
infrastructuur, gebouwen, enzovoort. Een aspect daarbij is slim schakelen:
functiecombinaties maken die nieuwe kwaliteiten genereren en waar nieuwe
opbrengsten uit voortvloeien
• parallel schakelen: gelijktijdig doen wat gelijktijdig kan. Als twee functies
tegelijkertijd aangeboden kunnen worden, gaan de inkomsten omhoog – bijvoor
beeld een wegdek waarmee energie is op te wekken
• volgtijdelijk schakelen: in serie schakelen. In dat geval gaan inkomsten omhoog
doordat twee of meerdere functies na elkaar aangeboden worden. Bijvoorbeeld
een sportclub die leerlingen een combinatie van sport en huiswerk maken biedt.
Een multifunctioneel gebouw dat ’s morgens onderdak biedt aan zorg, ’s mid
dags aan kinderen en ouderen, en ’s avonds aan hobby- en buurtactiviteiten.
Er zijn talloze functies en het aantal potentiële combinaties is enorm. In de
publicatie ‘Toekomstwaarde nu!’ van Agenschap NL worden twaalf functies on
derscheiden: bodem, flora en fauna, water, bedrijvigheid, wonen, cultuurhistorie,
zorg, onderwijs, energie, recreatie, landbouw, en mobiliteit. Het aantal combina
ties dat daarmee gemaakt kan worden, is bijna eindeloos.
Het concept van functiecombinaties behelst een paradigmawisseling: het vraagt
om het oversteken van sectorale grenzen, om het leggen van dwarsverbanden
en om samenwerken. Daarmee is tegelijkertijd het grootste obstakel benoemd,
namelijk de differentiatie van de huidige samenleving. Functiecombinaties be
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helzen een gemengd verdienmodel en vereisen dat de schotten tussen sectorale
begrotingen verdwijnen.
Als functiecombinaties een verdienmodel voor de herbestemming van vastgoed
zijn, is het van belang om te weten hoe die met succes gemaakt kunnen worden.
In ‘Toekomstwaarde Nu!’ staan de hoofdlijnen:
• bij functiecombinaties zijn meerdere sectoren betrokken. Daarom is bij de start
van het proces ‘vrije ruimte’ nodig, ruimte waarin mensen elkaar kunnen leren
kennen, elkaars producten en diensten kunnen leren begrijpen en daardoor mo
gelijkheden tot synergie en innovatie kunnen ontdekken
• dat vereist een relatief lang voorproces. De kost gaat voor de baat uit en het
zoeken naar functiecombinaties vergt doorzettingsvermogen, een lange adem en
bereidheid tot investeren – in tijd en in elkaar.
• stakeholders worden shareholders: het maken van succesvolle functiecombi
naties vraagt van partijen de bereidheid om geld bij elkaar te leggen om waarde
vast te houden en langzaam op te bouwen. Snel geld willen verdienen en suc
cesvol functiecombinaties maken gaan niet samen
• de combinaties moeten wederzijds voordeel opleveren. Van belang is om de
voordelen van de gezamenlijke businesscase voortdurend in het oog te houden.

Het concept functiecombinatie richt
zich op de duurzame voordelen
van een plek en de
mogelijkheden om
die te versterken,
ofwel aandacht
voor de drie P’s
‘people, planet en
profit’.
(Bron: Toekomstwaarde nu!)
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Schone en veilige
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natuur- en milieugevolgen
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Besparingen door
multifunctioneel gebruik bij
meerdere organisaties

PROFIT

De kracht van de locatie en betekenis ervan voor mensen die er wonen,
werken en verblijven

Succesvolle functiecombinaties vormen een vliegwiel, in de economische we
tenschap multiplier (vermenigvuldiger) genoemd: zij genereren als het ware
als vanzelf meer opbrengsten, toenemende besparingen en meer maatschap
pelijk rendement.
Duurzaamheid is een vliegwiel voor het gemengde verdienmodel: wat voor
de een afval is, heeft voor een ander waarde. Kosten dalen en inkomsten
stijgen. Zoals uit de voorbeelden hieronder en in het volgende hoofdstuk zal
blijken: duurzame energieproductie in eigen hand vormt een multiplier. En
dat geldt ook voor andere op duurzaamheid gestoelde vormen van transfor
matie en herbestemming.

Bezien op een ander abstractieniveau is de essentie van duurzaamheid als
multiplier integratie: het opnieuw samenbrengen van functies. In een wereld die
gedifferentieerd is, creëert integratie waarde door schotten te slechten.
Aan het woord is bedrijfseconoom Jeroen Troost, commercieel directeur van
BAM Utiliteitsbouw, een van de toonaangevende bouwers in Nederland. ‘Je kunt
op een andere manier naar gebouwen en gebieden kijken. Zoals: welke additio
nele waarde kan er worden gegenereerd, bijvoorbeeld met energieopwekking?’

De waarde-creatiecirkel. Duurzaamheid speelt een
rol over de hele
levensduur. Overal
in het proces
kunnen keuzen
gemaakt om dit te
faciliteren: grondstoffen, energie,
materialen.

Jeroen Troost
‘Waardecreatie langs drie lijnen’

Jeroen Troost is commercieel directeur van
BAM Utiliteitsbouw

Initiatief

Ex

plo

‘In onze visie staat de bouwsector voor een transformatie die zijn weerga
niet kent en Nederland in de toekomst een ander aanzicht zal geven. Er moet
worden omgeschakeld van aannemer naar aanbieder. Wij willen een bouwer
zijn die niet alleen realiseert maar ook adviseert, ontwikkelt en beheert. Vanuit dat perspectief ga je denken in termen van levensduur. Vandaar dat wij
in 2013 een nieuw tijdschrift Lifecycle hebben uitgegeven. In dit blad komen
de hoofdthema’s van de komende tijd aan de orde, zoals biobased bouwen,
transformatievraagstukken, DBFMO en BIM. Ook bieden we een podium voor
nieuw denken: van trendwatchers tot de Singularity University.
Wij ontwikkelen en bouwen met oog voor het geheel. We houden bij ieder
project rekening met milieu, gezondheid en omgeving. Duurzaamheid is een
onderdeel van onze manier van werken, waarbij we oplossingen bieden aan
onze opdrachtgevers, die gericht zijn op het verlagen van hun kosten en het
verhogen van kwaliteit. Dit geldt voor alle accommodaties die wij realiseren,
van nieuwe stadions en grote sporthallen tot zwembaden en sportparken.
We kijken daarbij erg naar andere sectoren. Zijn elders ontwikkelde modellen ook voor ons bruikbaar? Kunnen we met ketenpartners andere contractvormen realiseren? Bij de bouw van de Insalakliniek in Zwolle bijvoorbeeld
is gewerkt met contracten die gericht waren op het gezamenlijk sturen op
succes [zie hoofdstuk13]. “Een formule kopen of huren” is ouderwets, er zijn
allerlei andere contracterings- en betalingsvormen denkbaar – bijvoorbeeld
transacties op omzetbasis of op basis van het aantal medewerkers dat van
een gebouw gebruik maakt.’
Additionele waarde
‘Kennedy heeft gezegd “I will put a man on the moon”, en vervolgens alles
gedaan om die droom waar te maken. Dat proberen wij ook. Wij geloven dat
we een bijdrage aan de samenleving kunnen bieden door beter, sneller en
vooral ook veel goedkoper te bouwen. Als we stoppen met rennen van het
ene project naar het andere en meer industrieel denken, kunnen we misschien wel naar de helft van de kostprijs. We kunnen ook veel meer waarde
creëren door vanuit een breder businessmodel te kijken en te denken. Neem
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ticketprijzen in de luchtvaart. Daar gaat het niet alleen om brandstof en een
piloot, maar ook om de toeristische inkomstenstroom in een gebied. Zo kun
je ook naar gebouwen en gebieden kijken. Welke additionele waarde kan er
worden gegenereerd, bijvoorbeeld met energieopwekking?
Duurzaamheid is cruciaal voor ons. Dat loopt via drie lijnen. De eerste is
de grondstoffenlijn; wij geloven erg in een circulaire economie en proberen daarom zo veel mogelijk vanuit kringlopen te denken. De tweede is de
energielijn: het ontwerpen en bouwen van energieneutrale of zelfs energieopwekkende gebouwen. Ten derde de talloze mogelijkheden van duurzame
materialisatie. Duurzaam bouwen levert onze klanten waardevast vastgoed
en duurzaam rendement op. Wij geloven in duurzaamheid en realiseren dat
door ons puur te richten op de concrete inhoud, de haalbaarheid en langetermijndenken. Die focus moet leiden tot lagere energielasten, een langere
levensduur en exploitatievriendelijke gebouwen.’

Businesscase in herontwikkeling: cashflow en levenscyclusdenken
* ‘Cashflow en life cycle
denken cruciaal voor
businesscase in herontwikkeling’, Interview
John Reichardt, Buildingbusiness december
2012, pp 4-5.

John Reichardt, lid van de raad van bestuur van BNG Bank en voorzitter van de
werkgroep Nieuwe Verdienmodellen van het National Renovatie Platform, werd
eind 2012 geïnterviewd door het blad buildingbusiness.* Enkele fragmenten:
‘Nieuwe verdienmodellen zullen, per pand of gebied, op maat moeten worden
gemaakt. Ieder geval is anders. Toch is er een duidelijke trend te onderscheiden,
zegt Reichardt. “We moeten nu veel meer denken in termen van life cycles en
het gebied als geheel. Voor je businesscase moet je over de gehele levensduur
van een pand rekenen. Ook gaat het om de positieve ontwikkeling rondom een
pand in een groter gebied. Gebiedsontwikkeling wordt steeds belangrijker. Dat
vereist een verre horizon en een lange adem, maar het is de enige oplossing als
je vastgoed weer aan de praat wilt krijgen.” [...]
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Het ieder-voor-zich-model, waarin alle partijen voor zich streven naar maximali
sering van het eigen rendement, is voltooid verleden tijd. In het nieuwe verdien
model voor transformatie en herontwikkeling komt het aan op samenwerking.
Reichardt: “Je moet elkaar meer opzoeken. Je hebt elkaar nodig om in openheid
en vertrouwen tot een gezamenlijke businesscase te komen. De baten moeten
samen worden verdeeld in plaats van dat een ieder de eigen calculaties maakt.”
Ketensamenwerking en ketenintegratie spelen een sleutelrol, maar ook nieuwe
toetreders drukken hun stempel op de nieuwe businesscases. “Energielasten zul
len een steeds groter onderdeel van de gebruikskosten vormen. Het ligt voor de
hand om energiebedrijven mee te laten denken over een haalbare businesscase
over de langere termijn.” [...]
Centraal in het nieuwe verdienmodel staan het sturen op kasstromen door life
cycle en exploitatie mee te nemen in de begroting. [...] “Samenwerking op basis
van vertrouwen is daarbij de crux. Samenwerken met hetzelfde doel voor ogen
is een conditio sine qua non voor herontwikkelingsprojecten”.’

Nieuwe accomodatie van Balade in
Waalwijk:
functiebundeling
en herbestemming.

10 – Transformatie en herbestemming

Transformatie en herbestemming in de praktijk

* ‘De huurder betaalt
voor gratis stroom’, NRC
Handelsblad 21 juni 2013.

Sociale huurder bekostigt renovatie en isolatie
Een mooi voorbeeld van functiecombinaties is de samenwerkingsovereenkomst
die zes woningbouwcorporaties en vier grote bouwbedrijven in juni 2013
sloten met als doel om ‘energienotaloze woningen’ te maken. Huur, energie en
vastgoed(waarde) worden vaak los van elkaar gezien maar in dit initiatief zijn ze
in samenhang gebracht. Het idee: huurders zijn gebaat bij een energieneutrale,
‘nul-op-de-meter- woning’. Corporaties zijn dat ook want daardoor krijgt een
woning meer waarde, en met het verduurzamen ervan krijgen bouwbedrijven
werk in een tijd waarin de bouw als sector het moeilijk heeft. Het financiële
model: huurders betalen de energienota niet langer aan het energiebedrijf maar
tezamen met de huur aan de corporatie. Die krijgt daardoor extra middelen om
te investeren en eventuele leningen af te sluiten. En bouwbedrijven krijgen de
opdracht om woningen energieneutraal te maken. De omvang: 111.000 wonin
gen, kosten 6,5 miljard – en de huurder betaalt: voor gratis stroom.*
Balade: veel partijen onder één dak
In 2000 waren een basisschool en een gymzaal in de buurten Baardwijk,
Laageinde en De Hoef (Balade) in de gemeente Waalwijk toe aan grootschalige
renovatie. Ook zochten de naastgelegen kinderopvang en peuterspeelzaal huis
vesting. De gemeente benaderde hiervoor woningcorporatie Casade. Tegelijker
tijd liep er een traject om voor de drie wijken een woonzorg-servicezone op te
zetten, terwijl twee wijkscholen wilden fuseren tot een brede school. Casade
wilde de gemeente tegemoet komen, maar concludeerde dat in plaats van de
gewenste renovatie nieuwbouw zowel qua doelstelling, financiën als duurzame
kwaliteit de beste oplossing was. De ervaring had geleerd dat functiebundeling
onder één dak tot kostenbesparing en versterking in dienstverlening leidt. Ge
meente en Casade raadpleegden vervolgens alle maatschappelijke organisaties
in de wijk. Een deel was aan nieuwe huisvesting toe, vele zagen de voordelen

* Tekst overgenomen
uit Toekomstwaarde nu!,
pp 33. Zie ook www.
balade.nl

van functiebundeling onder één dak. Er werd een complex gerealiseerd met een
oppervlakte van 21.000 vierkante meter met onder andere 57 reguliere appar
tementen, 30 zorgwoningen, kleinschalig groepswonen, een café en huiskamer,
vergaderruimtes, een receptie en een winkel. Op het gebied van welzijn huisvest
het een WMO-loket, een jeugdruimte en maatschappelijk werk, terwijl er ook
zorginstellingen gevestigd zijn voor onder meer ouderenzorg, zorg voor mensen
met beperkingen en eerstelijns zorg zoals fysiotherapie en een huisarts.
In totaal doen 27 organisaties mee, waarvan er twaalf hoofdhuurder zijn. Dit
maakt Balade tot de grootste integrale multifunctionele accommodatie van
Nederland. Onlangs is de missie aangescherpt tot: ‘Het welzijn van de wijkbewo
ners verhogen en het zelfstandig blijven wonen faciliteren’.*
Nieuwe Binnenweg, Rotterdam
Na jaren van verwaarlozing was de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam als belang
rijke stedelijke as nogal verpauperd. Door een combinatie van leegstand van
commerciële ruimten, verzakkingen en een deplorabele openbare ruimte maakte
de Nieuwe binnenweg een sjofele indruk. Om de straat weer leven in te blazen
werd een integrale aanpak ontwikkeld waarbij alle stakeholders inspraak kre
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De gerevitaliseerde
Nieuwe Binnenweg in Rotterdam.
(Foto: Bauke
Savert)
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Tijdelijke herbestemming van het
voormalige ACTAgebouw in Amsterdam Nieuw-West.

gen in de plannen, die niet alleen bestonden uit bouw- en stedenbouwkundige
ingrepen maar ook uit vestigingsbeleid en bedrijfskundige oplossingen voor het
winkelbestand. Door het integraal repareren, verbeteren en verduurzamen van
de verwaarloosde panden en de openbare ruimte heeft de Nieuwe Binnenweg
weer een aantrekkelijke uitstraling gekregen. Oudere panden zoals de tramremi
se krijgen een nieuwe functie zodat de karakteristiek van de straat gewaarborgd
blijft maar hij kan functioneren volgens hedendaagse normen. De aantrekkelijk
heid heeft nieuwe woningeigenaren en ondernemers getrokken. Met hulp van
de overheid hebben meerdere ondernemers een winkel geopend. Al met al is er
zo’n dertig miljoen euro geïnvesteerd door burgers, bedrijven en de overheid.
Het voormalige ACTA-gebouw
Go-West is een voorbeeld van transformatie met behulp van ‘tijdelijk anders
bestemmen’. Dat is niet hetzelfde als functiecombinaties, maar een flexibele
bestemming vergroot daarvoor wel de mogelijkheden.
Het ACTA-gebouw is een leegstaand kantoorpand in Amsterdam dat wordt
omgebouwd tot tijdelijke studentenhuisvesting. De eigenaar, woningcorporatie
De Alliantie, heeft het gebouw daartoe overgedragen aan twee beheerders:
de stichting Tijdelijk Wonen Amsterdam (TW-A) en Urban Resort. TW-A wordt
verantwoordelijk voor het creëren en beheren van 460 studentenkamers op de
tweede tot en met de achtste verdieping. Urban Resort realiseert een cultu
rele broedplaats in de vorm van bedrijfsruimten met een café-restaurant, een
feestzaal en ateliers op de begane grond en de eerste verdieping. Ook komt er
een stadstrand. Een grote collegezaal wacht nog op een bestemming, mogelijk

* Tekst overgenomen
uit Toekomstwaarde nu!,
pp 47. Zie ook www.
go-west.nu

een bioscoop. Er wordt zo min mogelijk verbouwd, maar niettemin zijn kost
bare aanpassingen nodig. De aanpassings- en beheerkosten moeten terugkomen
uit de huuropbrengsten. De ontwikkelaars gaan uit van een exploitatietermijn
van tien jaar – vooruitlopend op het verlengen van de wettelijke termijn voor
tijdelijke bestemmingen van vijf naar tien jaar. Bijzonder in de aanpak is de zelf
werkzaamheid van de bewoners. Het beheer komt in handen van studenten en
klussers krijgen korting op de huur. Dat maakt het ombouwen van kantoren tot
woonruimte op basis van tijdelijke herbestemmingen haalbaar. Gemeenschappe
lijke badkamers en keukens worden geplaatst op de plekken waar de leidingen
al liggen. De kamers komen daaromheen, waarbij de studenten hun eigen schei
dingswanden monteren. De voorfinanciering van de verbouwing gebeurt door
De Alliantie. Die heeft weliswaar geen traditie in studentenhuisvesting, maar
verwacht dat GoWest een impuls kan geven aan de buurt en de verdere ontwik
keling van Nieuw-West.*
Philipsterrein Strijp-S
Het oude Philipsterrein Strijp-S is een mooi voorbeeld van tijdelijk gebruik in
een tijd waarin de financiële middelen beperkt zijn. Aan het eind van de vorige
eeuw besloot Philips zijn industriegebied Strijp-S af te stoten. Door de ligging
nabij het centrum van de Eindhoven en het station lag transformatie van het
gebied voor de hand. Een publiek-private samenwerking (PPS) tussen de Volker
Wessels Stevin en de gemeente verzekerde de toekomst van het dit historische
erfgoed van Eindhoven. Naast duurzame oplossingen zoals een warmte-koudeinstallatie die tevens bijdraagt aan sanering van de vervuilde grond, en een
elektrisch vervoerssysteem is vooral de rol van de tijdelijke functies opmerke
lijk. Door het reeds ontstaande imago van creatieve hotspot trekt het gebied
veel mensen die zich hier tijdelijk willen vestigen. Door de gefaseerde project
planning zijn de afgelopen jaren tijdelijke openstellingen van gebouwen gereali
seerd de tot wachtrijen geleid hebben. Belangstellenden schrijven massaal in op
de tijdelijke verhuur van lofts in de verouderde industriegebouwen die nog niet
gesloopt zijn. In economisch en maatschappelijk opzicht is het tijdelijk gebruik
succesvol. Op Strijp-S zijn ondanks de economische tegenwind al meer dan hon
derd ondernemingen ontstaan. Daarnaast is het behoud en revitaliseren van een
gebied dat zo belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van Eindhoven ook
maatschappelijk gewenst. Het succes van de transformatie blijkt ook uit de toe
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Sloop en hergebruik [p 221]
Een van de leden van het H-team,
projectontwikkelaar Rudy Stroink,
hanteert de metafoor van de libertyschepen na de Tweede Wereldoorlog. Dit waren vrachtschepen die
in de Tweede Wereldoorlog in de
Verenigde Staten seriematig werden
gebouwd volgens een eenvoudig
standaardontwerp. De schepen werden het symbool van de industriële
militaire massaproductie van de
Verenigde Staten in de oorlogsjaren.
Na de Tweede Wereldoorlog werden
ze gesloopt met dank voor hun

bewezen diensten.
Wellicht zouden veel bedrijventerreinen en bedrijfspanden uit de
jaren zestig tot en met tachtig ook
gesloopt moeten worden. Het hergebruik van materialen zou daarbij
een belangrijk doel moeten zijn. De
Nederlandse zakenvrouw AnneMarie Rakhorst noemt dit urban
mining.*

* Zie Nieuwsbrief Utrecht Investment
Agency, maart 2013.

Breeam [p 221]
Het gerenoveerde
Anton-gebouw in
Strijp S in Eindhoven. Het rijksmonument vormt de
ruggengraat in het
herstructureringsplan van West 8
voor het voormalige industrieterrein.
(Architect renovatie: Diederendirrix.
Bron: Reynaers)

kenning van de ‘Gulden Feniks’, een prestigieuze prijs van de stichting Nationaal
Renovatie Platform die jaarlijks wordt uitgereikt voor het beste renovatie- en
transformatieproject van Nederland.
Ook hele gebieden kunnen worden herbestemd. Prachtige voorbeelden zijn de
negentiende-eeuwse Rijkswerf Willemsoord in Den Helder, de Amsterdamse
Westergasfabriek en de Van Nelle-fabriek in Rotterdam. Een mooi plan in ont
wikkeling is het door het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB) opge
stelde plan voor het voormalige defensieterrein Hembrug in Zaanstad.
Al deze voorbeelden van transformatie en herbestemming zijn gebaseerd op
functiecombinaties en het idee van gelijktijdig of volgtijdelijke schakelen van
functies. Die aanpak kan ook worden gebruikt om leegstand in termen van tijd
en benutting tegen te gaan.

Op het gebied van duurzaamheid
in de bouw was er behoefte aan
een maatstaf om de impact van
duurzame innovatieve oplossingen
te toetsen.
In 2009 lanceerde het Britste onderzoeksinstituut Building Research
Establishment (BRE) een toetsingsmethode voor de duurzaamheid van
gebouwen: Breeam (BRE Evironmental Assessment Method). Het meet
het prestatieniveau van een gebouw
en geeft aan hoe dat te verbeteren is.
De methode analyseert factoren als
energieverbruik, onderhoudsplannen
en de ecologische footprint van de
gebruikte materialen.
Breeam maakt gebruik van een
kwalitatieve weging: als totaalscore
krijgt een gebouw een waardering
zoals pass, good, very good, excellent of outstanding. Een certificaat
is één jaar geldig, daarna is een
nieuw beoordeling nodig. In 2011
werd de Breeam-methode uitgebreid
naar bestaande bouw.
De Breeam-methode maakt het mogelijk om gebouwen in verschillende
landen met elkaar te vergelijken
op het gebied van duurzaamheid,
waardoor ontwikkelaar beter beargumenteerde keuzen kunnen maken,
overheden beter kunnen toetsen of

een gebouw voldoet aan de geldende
beleidseisen en gebruikers kunnen
kiezen voor het meest duurzame
gebouw.
In 2012 is de eerste versie voor gebieden (Breeam-gebied) ontwikkeld en
een beoordeling van bestaande gebieden is voorzien voor 2013. Binnen
een gebied zijn aspecten als klimaat
en welzijn van belang, voorbeelden
hiervan zijn luchtkwaliteit en sociale
veiligheid. Verder zal er in de nabije
toekomst waarschijnlijk ook een
Breeam voor infrastructuur ontwikkeld worden.
In Breeam wordt duurzaamheid
benaderd vanuit de pijlers milieu,
financiën en sociale factoren. Vooral
in de Breeam-gebied komt dat sterk
tot uiting.
Elk land dat bij Breeam is aangesloten heeft een organisatie die
zorgdraagt voor de verschillende
standaarden. In Nederland is dat
The Dutch Building Council.
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De rode draad van dit hoofdstuk
Net als in het vorige hoofdstuk spelen in dit hoofdstuk beheer en onderhoud
(assetmanagement) een hoofdrol – hier in de zin van het vraagstuk van transformatie en herbestemming: wat te doen met vastgoed dat leegstaat, niet meer
voldoet aan de eisen van de tijd, enzovoort?
Eerst is de wereld van vastgoed op hoofdlijnen geschetst. Er is in twee opzichten sprake van een trendbreuk: de vraag naar vastgoed is structureel veranderd met een enorme leegstand als gevolg; en de aandacht is verschoven van
nieuwbouw naar de bestaande voorraad. Transformeren en herbestemmen zijn
daarop een van de antwoorden. Daarbij zijn duurzaamheid en functiecombinaties van belang. In het hoofdstuk komt Breeam aan bod, een methode om de
duurzaamheid van gebouwen en gebieden te bepalen. Over functiecombinaties
wordt uiteengezet dat door functies te combineren een ‘gemengd verdienmodel’ ontstaat en er meer mogelijkheden zijn om rendabele businesscases voor
transformatie en herbestemming te maken. De principes die ten grondslag liggen aan succesvolle functiecombinaties worden beschreven, evenals het proces
dat tot dergelijke combinaties leidt. Succesvolle functiecombinaties hebben met
elkaar gemeen dat zij een vliegwiel (multiplier) vormen. Duurzaamheid is een
vliegwiel van een gemengd verdienmodel. In een gedifferentieerde wereld kan
meerwaarde gecreëerd worden door de schotten tussen sectoren weg te halen
en functies opnieuw te integreren.

‘Schaapje, schaapje, heb je witte wol ?
Ja baas, ja baas, drie zakken vol.
Een voor de meester, en een voor zijn vrouw.
Een voor het kindje, dat bibbert van de kou.
Schaapje, schaapje heb je witte wol ?
Ja baas, ja baas, drie zakken vol.’
Oud Hollands kinderliedje

Gebieds
ontwikkeling
3.0
‘Building cities is difficult, and density
creates costs as well as benefits. But these
costs are well worth bearing because….
Our culture, our prosperity, and our
freedom are all ultimately gifts of people
living, working, and thinking together
– the ultimate triumph of the city.’
Edward Glaeser
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Bij gebiedsontwikkeling 3.0. wordt gestuurd op zowel de huidige als toekomsti
ge exploitatie van een gebied. Levensduurdenken en toekomstige waarde staan
centraal waardoor duurzaamheid geïntegreerd raakt in gebiedsontwikkeling.
Bij gebiedsontwikkeling 3.0 gaat het om het verbinden van wat er in een gebied
is: vastgoed, mensen en ‘stromen’. Stromen is een nieuw begrip in gebiedsont
wikkeling en vergelijkbaar met het Engels begrip flows in urban infrastructures:
alles wat het gebruik van vastgoed mogelijk maakt. Voorbeelden zijn energie,
water, mobiliteit, afval, communicatie, veiligheid, onderwijs. Ook de informatie
die nodig is om die stromen mogelijk te maken, is een stroom.
Door creatief naar stromen te kijken en die met elkaar of met de factoren men
sen en vastgoed te verbinden, ontstaan nieuwe verdienmodellen. Bij gebieds
ontwikkeling 3.0 passen ook functiecombinaties en gemengde verdienmodellen
(zie hoofdstuk 10).
Bij gebiedsontwikkeling 3.0 horen andere spelers: partijen die niet alleen een
korte- maar ook langetermijnfocus hebben. Vastgoedbeleggers (institutionele
beleggers, corporaties, enzovoort) en vastgoedgebruikers (particulieren c.q.
(eigenaar)bewoners, instellingen en bedrijven) bepalen de ontwikkeling in een
gebied. De snelle ontwikkelaar uit het 1.0-model is van het toneel verdwenen.

Door de economische crisis moeten alle partijen in de Nederlandse bouw in
noveren. De sector kan dat doen via BIM of door legolisering (hoofdstuk 2) en
industrialisering. Ook gebiedsontwikkeling kan een vehikel voor innovatie zijn.
Het vorige hoofdstuk behandelde transformatie en herbestemming van bestaand
vastgoed. In dit hoofdstuk verandert de schaal en gaat het over gebiedsontwik
keling.
Eerst komen de ontwikkelingen van de laatste decennia ter sprake. Het nieuwe
perspectief is ‘gebiedsontwikkeling 3.0’. Trefwoorden zijn: vraaggestuurd, met
alle betrokkenen, vanuit de kansen in een gebied, en altijd denkend in termen
van levensduur. Die aspecten worden daarna toegelicht: eerst ruimtelijke kwali
teit en levensduurdenken en daarna het denken vanuit gebiedskwaliteiten. Het
tweede deel van dit hoofdstuk bevat weer praktijkvoorbeelden. Aan de orde
komen nieuwe vormen van gebiedsexploitatie, financieringsvormen, verdienmo
dellen en van sturing.

Van gebiedsontwikkeling 1.0 naar 3.0

* Ministerie van I&M
2012. Milieu Investeren
in gebiedsontwikkeling
nieuwe stijl.

Gebiedsontwikkeling is niet nieuw. Ruimtelijke concepten als gebundelde decon
centratie en Vinex bestaan al jaren en berusten op gebiedsontwikkeling.
In 2012 publiceerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu een pleidooi
voor innovatie in gebiedsontwikkeling door het verbinden van vastgoed,
gebruik en stromen: ‘Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl. Handrei
kingen voor samenwerking en verdienmodellen’.* Daarin worden de geschiede
nis, de huidige praktijk en de toekomst van gebiedsontwikkeling geschetst: van
gebiedsontwikkeling 1.0 naar 3.0.
Gebiedsontwikkeling 1.0 is de praktijk van vóór de crisis (zie hoofdstuk 2): een
aanbodgedreven markt waarin vastgoedontwikkelaars en gemeenten de toon
zetten en het verdienmodel gestoeld was op de aankoop van grond door ge
meenten en de uitgifte daarvan aan ontwikkelaars. Doel was het realiseren van
winst op grond- en opstalontwikkeling. The sky was the limit – nu staan kanto
ren en winkels leeg en zit de nieuwbouwproductie in het slop.
Gebiedsontwikkeling 2.0 is de huidige praktijk. Het vertrouwen dat langeter
mijninvesteringen renderen is goeddeels verdampt. Banken zijn terughoudend
met kredietverstrekking en bij vastgoedinvesteringen ligt de nadruk op korte
termijnopbrengsten. Er wordt gestuurd op ‘organische ontwikkeling’, uitgaande
van de waarde die een gebied nu kan genereren. Gevolg is dat er weinig oog is
voor de toekomst en evenmin voor duurzaamheid.
Tegelijkertijd wordt duurzaamheid maatschappelijk gezien steeds belangrijker.
Steden als Amsterdam, Den Haag en Rotterdam hebben ambitieuze duurzaam
heidsdoelstellingen; bijvoorbeeld het Rotterdam Climate Initiative. De wettelijke
energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor nieuwbouw wordt in 2015 verlaagd naar
0,4 en in 2020 naar 0 – energieneutraal. Burgers zijn gebaat bij een duurzame
fysieke omgeving: hoe lager de uitgaven aan energie, hoe meer budget er is
voor andere zaken.
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Gebiedsontwikkeling 3.0. ‘Neue
Kombinationen’:
nieuwe combinaties tussen mensen, vastgoed en
stromen.
(Bron: Investeren
in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl
2012)

* De Lissabon Strategy
2000 is een actie- en
ontwikkelingsplan van
en voor de EU, voorloper
van de EU 2020-strategie.

Gebiedsontwikkeling / Samenwerking
Aanpak Focus

Rolinvulling

Meerwaarde

Private partners

1.0

Ontwikkeling

Ontwikkelaar:
actief

Schaalvoordelen

Vastgoedontwikkelaars

2.0

Huidig gebruik

Beheerder:
faciliterend

Verticale
ketenintegratie

Huidige vastgoedeigenaren
en -gebruikers

3.0

Toekomstig
gebruik en
stromen

Belegger:
initierend en
co-investerend

Combinaties van
vastgoed en stromen
(horizontale
ketenintegratie)

Toekomstige vastgoedeigenaren en -gebruikers en
partijen van stromen

Aan de basis van deze aanpak staat een geïntegreerde visie op vastgoed, stro
men en gebruik. Daarmee wordt het optimaliseren van (technische) oplossingen
veel meer bepalend bij de vormgeving van gebouwen en gebieden; de architect
en stedenbouwkundige doen als het ware een stapje terug. De vraag van de
eindgebruiker staat centraal. Vraagsturing wordt expliciet gemaakt en daarmee
ontstaat ruimte voor cocreatie met en tussen burgers, gebruikers en beleggers.
Verder spelen zowel de bestaande voorraad vastgoed als gebiedsassets – de
fysieke karakteristieken van een gebied – een rol. Nieuwbouw wordt beoordeeld
op basis van de waarde die hij toevoegt aan de bestaande voorraad; groei om de
groei (het 1.0-model) vindt niet plaats. Ook moet de ontwikkeling in een gebied
bijdragen aan de doelstellingen voor duurzaamheid van steden en voldoen aan
Europese regels, voortbouwend op de Lissabon Strategie.*
Samengevat is gebiedsontwikkeling 3.0 een paradigmawisseling: gebruik wat
je hebt, op een creatieve manier en zorg dat het voldoet aan de vraag van de
gebruikers.
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* Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe
stijl, pp 3.
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wel met een factor vijf. Dat zit vooral in de kosten van onderhoud die over de
levensduur gezien fors kunnen zijn. Daarnaast zijn er kosten voor gebruik en
beheer, waaronder energie, water, beveiliging.

In ‘Investeren in gebiedsontwikkeling’ wordt de verandering in denken en doen
als volgt samengevat: ‘De kern is dat we de vraag als uitgangspunt nemen.
Vanuit gebruik en beheer bepalen wat de ontwikkeling moet zijn. Als het ware
een omdraaiing van het proces. Zo kunnen we kosten besparen en onze doelstel
lingen voor duurzaamheid halen.’*

Een levenscycluskostenanalyse berekent de kosten van de totale levensduur
door de verschillende geldstromen in kaart te brengen en een netto contante
waardeberekening te maken. Geldstromen (kunnen) zijn: ontwerp- en uitvoe
ringskosten, onderhoudskosten, operationele kosten en kosten voor sloop of
vervanging.
Zo’n kostenberekening is van belang bij de afweging of een project wel of niet
gestart moet worden. Door te analyseren wat een project kost voor aanleg,
vervanging of aanpassing van bestaand vastgoed, draagt de levenscycluskosten
analyse bij aan een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Een levens
cycluskostenanalyse helpt ook om in de ontwikkelfase van een project de juiste
afwegingen te maken voor optimalisatie het systeem over de gehele levenscy
clus.
Overigens ontstaan er bij deze benadering vaak onvoorziene tegenvallers of
meevallers en is het zaak (organisatie)vormen te vinden om daarmee om te kun
nen gaan.

Paradigmawisseling in de planologie
* Toekomstwaarde nu!,

De kracht van functiecombinaties, pp 11-15.

< zie p 256
Lerende buurten
en regio’s met de
kennismotor

In de planologie vinden soortgelijke veranderingen in de opvattingen over
gebiedsontwikkeling plaats. De publicatie ‘Toekomstwaarde nu!’* schetst de
historie: van toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie naar uitnodi
gingsplanologie.
De laatste decennia van de vorige eeuw domineerde de toelatingsplanologie.
Toelating wil zeggen dat een initiatiefnemer een vergunning krijgt voor een
project dat voor hem winst oplevert. Alle aandacht gaat daarmee uit naar het
project – positieve of negatieve neveneffecten blijven buiten beeld.
Als reactie daarop raakte ontwikkelingsplanologie in zwang: aandacht voor alle
effecten. Elk project is een integraal onderdeel van de omgeving en wordt als
zodanig ook beoordeeld. Bij het bouwen van een woonwijk moet ook aandacht
besteed worden aan zaken als sociale veiligheid en voorzieningen.
Vandaag de dag is sprake van uitnodigingsplanologie, waarbij de gebruiker cen
traal staat. De overheid bepaalt niet langer wat wenselijk is want door de crisis
en de bezuinigingen is zij niet in staat om die wensen te realiseren. De financie
ring moet uit een gebied komen, door tussenkomst van gebruikers en bewoners.
De overheid (en de markt) moet partners uitnodigen voor gebiedsontwikkeling.

Ruimtelijke kwaliteit en levensduurdenken
Duurzaamheid past niet of nauwelijks bij de huidige maak- en investeringsmo
dellen. Bij een investeringsmodel gaat het om de initiële aanlegkosten, de zoge
naamde stichtingskosten. In een maak- of exploitatiemodel komen ook opbreng
sten in de vorm van waardedragers in beeld, bijvoorbeeld lagere energielasten.
De kosten over de levensduur, levenscycluskostenanalyse (life cycle cost of total
costs of ownership, hoofdstuk 8), overstijgen vaak de stichtingskosten, soms

Verhouding van de
levensduurkosten
van een bouwproject. De meeste
middelen gaan
naar de beheerfase.

Beheer (300 - 500%)
Bouw (100%)
Design (10%)
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‘Value engineering’ en ‘value capturing’
* Ministerie van I&M

2012. Investeren in
gebiedsontwikkeling
nieuwe stijl, pp 17.

Een van de peilers van gebiedsontwikkeling 3.0 is ‘gebruik maken van de kansen
van een gebied en daarmee en daardoor waarde creëren’.* Twee begrippen en
methoden zijn daartoe van belang: value engineering (hoe creëer je waarde door
het combineren van kansen?) en value capturing (hoe zorg je ervoor dat die
waarde ook in het gebied blijft?).
De definitie van value engineering is: ‘Een systematische, veelal multidiscipli
naire benadering om de waarde van een systeem over de gehele levenscyclus te
optimaliseren’ (zie ook hoofdstuk 8). Vaak wordt een iteratieve aanpak geko
zen (herhaling van bijeenkomsten) en gebruikgemaakt van functieanalyse (aan
welke functies moet worden voldaan?) en creatieve technieken (hoe kan aan die
functies worden voldaan?). Het concept functiecombinaties en het idee van het
gelijktijdig of volgtijdelijk schakelen van functies, is voor value engineering van
groot belang.
Deze methode is toepasbaar op ieder detailniveau: van gebouw tot gebied, van
micro via meso naar macro. Value engineering is ook toepasbaar over de levens
cyclus.
De focus en toepassing zijn iedere keer anders. Zo zal de focus bij het begin van
het ontwerp meer gericht zijn op het vormgeven van eisen, en winnen in een
later stadium vragen over optimalisatie en beheer aan gewicht.
Belangrijke vragen die iedere keer terugkomen, zijn:
• wat is de opgave waarvoor we staan?, hoe is een systeem ruimtelijk en functi
oneel gedefinieerd?, en wat worden de fasering en planning? Deze vragen horen
in het proces van scoping scoping: nadere afbakening van vraag- en probleem
stelling
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Schiphol: van kostenpost tot waardevoortbrenger.
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* Van belang in de
context van value
engineering en value
capturing zijn zeven
financieel-organisatorische instrumenten
ontwikkeld voor de
financiering van
gebiedsontwikkeling:
de duurzaam rendement methode; MKBA
(maatschappelijke
kosten-batenanalyse);
effectenarena; de
Multiple Business
Case benadering; de
Grex Plus analyse;
het stromenexploitatiemodel; het DPL
(duurzaamheidsprofiel van een locatie);
kosten-batenmodel;
de duurzame businesscase. Zie: RWS 2011.
LEF Sessie Toekomstwaarde. 7 financieelorganisatorische
instrumenten voor
financiering duurzame
gebiedsontwikkeling.

bereikbaarheid, water(veiligheid), bodemsanering, energieverzorging, onderwijs
en in de zorgsector kunnen ook een stuwende kracht zijn in gebiedsontwikke
ling.’
Zouden er nieuwe combinaties te maken zijn tussen die sectoren?*

* Investeren in
gebiedsontwikkeling
nieuwe stijl, pp 7.

• Wat zijn de functionaliteiten en tot welke systeemeisen leidt dat? Welke oplos
singen passen daarbij? Een voorbeeld van value engineering is Schiphol. Wat
ooit een gemeentelijke dienst was die geld kostte, is nu bedrijf dat veel geld
verdient met alles wat rond luchtvaart (non-aviation) maar te bedenken is

* Van der Cammen
2006. Gebiedsontwikkeling in Nederland,
Verkenning van een
nieuw fenomeen.

* De Zeeuw en Franzen
2011. Tien acties voor
gebiedsontwikkeling.

In de publicatie ‘Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ (zie noot 1)
wordt een opmerkelijke vergelijking gemaakt: ‘Gebiedsontwikkeling 3.0 lijkt
in essentie op het succesvolle bedrijfsmodel van computergigant Apple. Het is
gericht op de consument (vraag), op de integratie van software (stromen) en op
de hardware (vastgoed). Zo wordt verdiend aan zowel hardware als software. De
nieuwe strategie heeft de massa nog niet bereikt. Maar zoals Apple ooit begon
met een kleine groep early adopters, zo is het ook met gebiedsontwikkeling
nieuwe stijl.’*

De uitdaging van duurzaam gebiedsbeheer
Met het begrip value capturing verschuift bij gebiedsontwikkeling 3.0 de
focus naar duurzame en continue gebiedsontwikkeling. Maar wat betekent dat
precies? In de praktijkvoorbeelden verderop komen de volgende aspecten ter
sprake:
• gebiedsexploitatie en gebiedsconcessies
• nieuwe financieringsvormen: de kracht van de menigte
• verdienmodellen met waardestromen
• verdienmodellen met bestuur en governance.

Gebiedsexploitatie en gebiedsconcessies

Value capturing is het laten wortelen van waarde in een gebied. Hoogleraar
planologie Hans van der Cammen zegt daarover: ‘In principe moet gebiedsont
wikkeling value capturing met zich meebrengen, wat wil zeggen dat de winst,
door de ontwikkeling in het gebied, opnieuw in het gebied geïnvesteerd wordt
en daardoor dus continu binnen het gebied blijft’.*

Bij gebiedsontwikkeling 3.0 vervalt het verdienmodel waarin gemeenten agra
rische grond kochten en ontwikkelaars op basis van een grondexploitatiemodel
een nieuwe stadswijk bouwden. Welke nieuwe verdienmodellen kunnen daar
voor in de plaats komen?

Value capturing is een manier om gebiedsontwikkeling toekomst te bieden. Door
deze omgang met waarde in een gebied worden projecten levensvatbaar en krij
gen zij perspectief – gebiedsontwikkeling wordt een continu proces. Vandaar dat
er in de context van gebiedsontwikkeling 3.0 regelmatig de term ‘gebiedsbeheer’
gebruikt wordt.
De verschuiving van ‘gebiedsontwikkeling’ naar ‘gebiedsbeheer’ illustreert de
eerder besproken paradigmawisseling.

Zo’n 10 jaar geleden deden private partijen het voorstel om een consortium te
vormen voor de ontwikkeling, de aanleg en het beheer van de A59 in NoordBrabant tussen Rosmalen en Geffen. Aanvankelijk was er veel scepsis. Nu is
publiek-private samenwerking als methode voor aanleg en beheer van complexe
projecten gemeengoed geworden en door Rijkswaterstaat tot beleid verheven.
De contractvorm staat bekend onder de naam ‘integraal contract’ of DBFM(O)contract (zie hoofdstuk 8). DBFMO staat voor design, build, finance, maintain,
operate.
In Nederland kennen we DBFMO voor infrastructuur (HSL, wegen) en vastgoed
(overheidsgebouwen, scholen) maar nog nauwelijks voor gebieden.
Een DBFMO is een concessie met een concessiegever (veelal de overheid) en een
concessienemer (veelal een consortium ). De concessienemer levert diensten en
het kwaliteitsniveau daarvan wordt vastgelegd in zogeheten service level agree
ments (SLA’s). De concessienemer wordt betaald en afgerekend op prestaties

Bij gebiedsontwikkeling 3.0 gaat het om het met elkaar verbinden van de kan
sen in een gebied: vastgoed, gebruik (mensen en stromen) bijvoorbeeld energie.
In de publicatie ‘Tien acties voor gebiedsontwikkeling’* uit 2011 van de Praktijk
leerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft stellen praktijkleerstoelhouder Friso de
Zeeuw en programmamanager professor Agnes Franzen: ‘Wonen en commercieel
vastgoed zijn niet langer dé motoren van gebiedsontwikkeling. Investeringen in

242

* Het verschil met de
bestaande Ontwikkelingsbedrijven (zoals
OBV Ontwikkelingsbedrijf Vathorst) is dat
deze alleen het EPC-deel
doen, en dus een heel
ander financieringsmodel hebben.
* Ervaringen nemen toe.
Zie de Leidraad Aanbestedingen. Ook lokale
grote projecten worden
aldus georganiseerd,
zoals ontwikkeling in
Almere-Hout gewonnen
door een consortium onder leiding van
Ymere.
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(een bonus-malusmodel). Bij een weg betreft dat beschikbaarheidsprestaties, bij
een waterzuivering het leveren van gezuiverd water en bij vastgoed het leveren
van bruikbare vierkante meters. Bij een gebiedsexploitatie moeten de te leveren
prestaties ook als niveaus van dienstverlening worden gedefinieerd.
Een DBFMO-contract kan een nieuw verdienmodel voor duurzame gebiedsont
wikkeling zijn. Doordat een DBFMO onderhoud en exploitatie omvat, biedt het
concept mogelijkheden voor value engineering en value capturing: met welke
combinaties van mensen, stromen en vastgoed kan waarde gegenereerd wor
den? Hoe kunnen exploitatie en onderhoud slimmer georganiseerd worden?

Het complex van
het Amsterdam
Food Center.
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Een DBFMO voor gebiedsontwikkeling vraagt om een juridische constructie
(zie hoofdstuk 8). In het kort: er is een special purpose vehicle (SPV) nodig, een
projectbedrijf met daarin de aandeelhouders en de partijen in een gebied. De
SPV belegt de te leveren prestaties, bijvoorbeeld het aanleggen van een weg, bij
een EPC-bedrijf, waarin engineering, procurement en contractering zijn onderge
bracht. De overeengekomen dienstverlening, worden belegd bij een exploitatie
bedrijf (operation).*
Omdat een DBFMO een langetermijnconcessie is met verweving van publieke
en private belangen, moet er getenderd worden. Dat heeft het voordeel dat er
ruimte is voor de creativiteit van particuliere partijen en andere belanghebben
den.*

and Leisure Area), het ontwikkelen en versterken van het bestaande centrumge
bied met een winkelcentrum, culturele faciliteiten en verblijfsgebied gekoppeld
aan een van de drukste bus- en metroknooppunten van Nederland (Zuidplein),
infrastructuur en een sociaal-maatschappelijk (her)ontwikkelingsprogramma.

Een bijzonder punt van aandacht is de grondpositie. In Nederland heeft een
eigenaar vaak ontwikkelingsrechten. Die kunnen op gespannen voet staan met
duurzame gebiedsontwikkelingen. Hierop zal nieuw beleid ontwikkeld moeten
worden.
Onderstaand vier trendsettende gebiedsontwikkelingsprojecten die als DBFMO
ontwikkeld worden.

Het Amsterdam Food Center
De centrale stad, het stadsdeel West en de ‘Verenigde Bedrijven FCA’ hebben
in een ambitiedocument de volgende wensen voor de toekomst van het FCA
opgeschreven:
• er moet een modern, duurzaam en afgesloten groothandelscentrum komen,
met een deels openbare centrale markthal
• op het openbare deel moet grotendeels woningbouw komen
• de aansluiting op de omgeving moet verbeterd worden.
In de aanbesteding van de herontwikkeling is marktpartijen gevraagd om op
basis van het ambitiedocument stedenbouwkundige plannen te maken.
Hart van Zuid, Rotterdam
Met de herontwikkeling Hart van Zuid (het stadsdeelcentrum van RotterdamZuid rondom het Zuidplein) beoogt de gemeente Rotterdam een fysieke en soci
ale impuls te geven aan Rotterdam-Zuid. Dit gebied heeft jaarlijks 13 miljoen be
zoekers. Het project bevat deelopgaven zoals het versterken en ontwikkelen van
een (inter)nationaal entertainment- en evenementencentrum (Ahoy-Business

* Factsheet ‘Naar een
goedkope en schone
energievoorziening
voor het EnergieRijk
Den Haag’, bron: www.
innovatiemarkt.nl/
attachment/1259http:/.
Zie ook www.duurzaamdenhaag.nl/nieuws/
energierijk-den-haagvan-start/

EnergieRijk Den Haag
Een DBFMO-model kan een duurzaamheidsthema in een gebied betreffen, zoals
in Den Haag waar in 2013 of 2014 een concessie zal worden gegeven aan een
consortium dat op duurzame wijze warmte en koude zal leveren aan een deel
van de centrale stad met al zijn rijksgebouwen.
Een van de uitdagingen wordt om de bestaande systemen (waaronder verschil
lende gebouwgebonden warmte-koudeopslagsystemen) te integreren. Een
andere uitdaging wordt het prijspijl: de opdrachtgevers (gemeente Den Haag en
het ministerie van Binnenlandse Zaken) willen een structureel lager én stabiel
energietarief voor de gebruikers.*
De kantoren in het projectgebied hebben een oppervlakte van in totaal zo’n mil
joen vierkante meter en een gemiddeld energieverbruik van 5,5 miljoen kubieke
meter gas en honderd gigawatt elektriciteit. Onder de helft van de panden is een
warmte-koudeopslag aanwezig met warmtepompen.
Deze bronnen moeten geherstructureerd worden, waardoor het aantal vierkante
meters bruto vloeroppervlak (BVO) van de kantoren dat op warmte-koudeopslag
wordt aangesloten kan toenemen. Daarnaast is er een stadsverwarmingnet,
waarop het merendeel van de kantoren is aangesloten. De Haagse ondergrond
biedt ook mogelijkheden van geothermie voor warmtewinning en voor elektrici
teitopwekking.
Het project moet zorgen voor een goedkopere en schonere energievoorziening
voor de omgeving (een vierkante kilometer, eventueel uit te breiden) rond sta
tion Den Haag CS. EnergieRijk heeft de volgende karakteristieken:
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De logica is eenvoudig: als mensen hun werk leuk vinden, leveren ze betere
resultaten –wat goed is voor het bedrijf. Goed gebiedsmanagement ligt ten
grondslag aan het succes. De openbare ruimte is ingericht met het motto ‘plezier
in het werk’. Alle panden staan in een parkachtige setting met een grote fontein
en gevarieerde flora. Auto’s worden onder de kantoorgebouwen geparkeerd.
Het terrein is openbaar toegankelijk en er is ruimte voor gemeenschappelijke
activiteiten.
Winkels, sportcentra en horecagelegenheden zijn voor iedereen toegankelijk. De
lokale beheerorganisatie, Chiswick Park Enjoy-Work, onderhoudt de gebouwen
en de terreinen en levert allerlei diensten aan de kantoorwerkers en gasten
onder de noemer lifestylemanagement. Men gaat uit van drie principes: door
dacht, verrassend en community. ‘Doordacht’ komt tot uiting via allerlei diensten
die helpen een balans te creëren tussen werk en vrije tijd. ‘Verrassend’ zijn de
wekelijkse evenementen, van sport en spel tot optredens. ‘Community’ krijgt

EnergieRijk Den
Haag. (Bron: gemeente Den Haag)

• er is een positieve businesscase gebaseerd op levensduurkosten en die terug
verdiend wordt door lagere energie-, beheer- en onderhoudskosten, waarbij
– de emissies zo veel mogelijk worden gereduceerd
– zo veel mogelijk gebruik wordt gemaakt van hergebruik van energie, duur
zame (decentrale) opwekking en ‘slim’ beheer (smart grids) van energie
• de gebruikers in EnergieRijk betalen een structureel lager en stabiel energieta
rief, uitgaande van prijspeil 2010
• de inzet van nieuwe energieconcepten
– zo efficiënt mogelijke aansluiting op de bestaande infrastructuur
– zo effectief mogelijk gebruik van de bedrijfsvoering, zoals transport en logis
tiek van personen, goederen en afval.
* Dit voorbeeld is geheel
ontleend aan: Ministerie
van I&M 2012. Investeringen in Gebiedsontwikkeling Nieuwe Stijl, pp
48 e.v.
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Chiswick Park London *
Chiswick Park is een kantorenterrein van 13 hectare in West-Londen dat bestaat
uit 185.000 vierkante meter kantoorruimte in twaalf gebouwen. Projectontwik
kelaar Stanhope plc ontwikkelde het voormalige depot voor stadsbussen tussen
1999 en 2002. De ontwikkelaar stelde de mens centraal in plaats van het vast
goed, onder meer door buurtbewoners te betrekken bij de ontwikkeling. Omdat
in de omgeving geen hoogwaardige werkgelegenheid was, vereiste dit project
een andere aanpak dan gebruikelijk. Gebiedsmanagement speelt een grote rol.
De ontwikkeling heeft het label Breeam-Excellent verkregen.
Het eigendom van Chiswick Park is vormgegeven met een gebiedsfonds. De
vastgoedbedrijven Aberdeen Asset Management, Schroders en Stanhope plc
richtten het fonds op en kochten het terrein in 1999 van het Engels-Noorse
Kvaerner voor 50 miljoen pond. Het fonds, de Chiswick Park Unit Trust, had een
looptijd van 10 jaar en werd eind 2009 gewaardeerd op 360 miljoen pond. In
2011 werd het fonds verkocht aan de Amerikaanse private-equity-onderneming
Blackstone voor 480 miljoen pond (570 miljoen euro).
Chiswick Park is niet zo maar een verzameling gebouwen: het is een concept.

Chiswick Park,
Londen. Buurtbewoners werden
betrokken bij de
ontwikkeling.
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worden geïnvesteerd in de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de dienst.
Winst is geen primair doel, betaalbare en goede dienstverlening wel. Dividend
wordt uitgekeerd in natura, zijnde overtochten. Batige gelden worden geherin
vesteerd in grotere en modernere boten en verduurzaming van de veerdienst. In
2007 heeft TESO als eerste rederij ter wereld gebruikgemaakt van de schonere
GTL-diesel. In 2008 is de rederij erin geslaagd om 30 procent minder CO2 uit
te stoten door gebruik te maken van onder andere deze biodiesel. TESO doet
onderzoek naar de mogelijkheden van led-verlichting en door gebruik te maken
van waterloze urinoirs wordt op jaarbasis 150.000 liter drinkwater bespaard.
Dit voorbeeld van een kringloop van geld en waarde is value capturing bij uit
stek!

vorm doordat alle activiteiten van de beheerder erop gericht zijn iedere gast in
Chiswick Park op te nemen in de gemeenschap.
Naast de buitenruimte en de gedeelde voorzieningen maakt het bouwconcept
verplaatsing en uitbreiding van bedrijven binnen het park makkelijk. In plaats
van twaalf verschillende gebouwen te ontwerpen, tekende architect Richard
Rogers een verzameling gelijkvormige gebouwen. Bedrijven die groeien hoe
ven daardoor niet te verhuizen naar een nieuwe locatie buiten Chiswick maar
kunnen naar een groter pand binnen het park – alle gebouwen zijn immers van
dezelfde eigenaar, zijn verbonden via één IT-netwerk, en hebben eenzelfde inde
ling en postadres.
De nutsvoorzieningen voor de energie-efficiënte gebouwen worden gedeeld en
het park is een toonbeeld van duurzaamheid. 90 procent van het afval wordt ge
recycled, de inkoop van groene stroom en gas zorgt voor een lage CO2-productie
en het verbruik van water en energie wordt in de gaten gehouden om verspil
ling te voorkomen. Alle voertuigen van het parkmanagement rijden op stroom
of biodiesel. De inrichting maakt dat vrijwel geen regenwater op het riool wordt
geloosd. Een lokale bron levert water voor irrigatie.
Het park is populair bij bedrijven omdat mensen er graag werken. In het park is
een groot aantal media- en IT-bedrijven gehuisvest. Het park heeft prijzen in de
wacht gesleept voor ontwerp en werkomgeving.
Chiswick Park in Londen toont de kracht van eigendom en uitgebreid beheer in
één hand.

Coöperatie TexelEnergie
Het succes van TESO heeft Texelaars op het idee gebracht ook een energiebedrijf
op te richten: Coöperatie TexelEnergie. Een citaat uit de publicatie ‘Toekomst
nu!’: ‘In 2007 kwamen twaalf Texelaars bij elkaar om een eigen energiebedrijf op
te richten. Hun motief was in de eerste plaats de wens om financiële rendemen
ten op het eiland te houden. [...] De groep berekende dat er op het eiland jaar
lijks zo’n 28 miljoen euro aan energie omgaat (stroom 76 miljoen kWh; gas 22
miljoen kubieke meter) en dat wilden de Texelaars liever “op het eiland houden”.
Het andere motief was duurzaamheid.
In de woorden van oprichter en directeur Brendan de Graaf: “Reguliere energie
bedrijven vinden een duurzaam energieproject pas interessant als ze 15 procent
rendement voor hun aandeelhouders kunnen genereren. Dat haal je meestal
niet met duurzame energiebronnen en daarom gebeurt er op dat gebied nog zo
weinig. Bij TexelEnergie zijn we tevreden met een lager percentage, hetgeen een
wereld aan nieuwe mogelijkheden opent.”
TexelEnergie richt zich op inkoop, verkoop en productie van duurzame stroom,
gas en warmte. Ze leveren niet alleen energie op het eiland maar ook “aan de
overkant”. Iedereen in Nederland kan zich aansluiten bij TexelEnergie en stroom
en gas afnemen. Lid worden kost 50 euro en levert naast korting op de ener
gieprijs ook één aandeel TexelEnergie. Alle leden worden uitgenodigd voor de
jaarlijkse ledenvergadering en kunnen daar meebeslissen.’

Nieuwe financieringsvormen: de kracht van de menigte

* Ordanini, A. 2009.
Crowd funding: customers as investors.

Een financieringsmodel waarin een beroep wordt gedaan op de kracht van de
menigte, is crowdfunding. De bedrijfskundige Andrea Ordanini, hoogleraar aan
de Bocconi Universiteit in Milaan, definieert dit als volgt: ‘Crowdfunding is een
collectieve inspanning van mensen die hun geld bij elkaar voegen om zo initia
tieven financieel te ondersteunen.’*
Crowdfunding is vooral bekend uit de entertainment- en cultuursector maar kan
ook aangewend worden voor gebiedsontwikkeling. De omvang van de Neder
landse spaargelden is enorm en als burgers besluiten dat geld hiervoor in te
zetten, zijn er grote kansen. Zes praktijkvoorbeelden:

Texels Eigen Stoomboot Onderneming (Koninklijke TESO NV)
Een historisch voorbeeld van crowdfunding is de TESO: de Koninklijke N.V.
Texels Eigen Stoomboot Onderneming. De TESO onderhoudt sinds 1907 de veer
dienst tussen Den Helder en Texel. Texelaars waren ontevreden over de frequen
tie en tarieven van de toenmalige veerdienst, en zijn op initiatief van de lokale
huisarts de concurrentie aangaan. Het startkapitaal werd bijeengebracht door de
Texelaars zelf: een aandelenkapitaal van 75.000 gulden.
TESO wordt bestuurd door een directie, een raad van commissarissen en de aan
deelhouders – gebruikers van de veerdienst. De opbrengsten van de veerdienst
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* http://www.boerzoektbuurzeeland.nl/

Boer zoekt buur
Een mooi voorbeeld van crowdfunding is het project Boer zoekt Buur in Zee
land.* Het motto van het project luidt: ‘Help de Zeeuwse boer aan zonne-energie
en verdien 50 euro.’
Het project is bedoeld om klimaatneutrale landbouw te stimuleren, duurzame
energie te genereren, met winst voor de investeerders: de buren, ofwel geïnte
resseerde burgers. Het idee is eenvoudig: de boer investeert in zonnepanelen op
zijn schuur middels voorfinanciering door ‘buren’ en levert groene energie. Door
een eenmalige investering van 250 euro per aandeel in zonne-energie op het
boerendak, ontvangt de ‘buur’ zes waardebonnen van 50 euro. Deze kunnen in
gewisseld worden tegen 300 euro aan agrarische producten en diensten op een
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boerderij naar keuze. De lokale economie wordt zo op duurzame wijze gestimu
leerd er beide partijen profiteren.

* www.urbannerdam.
nl/nl/9/urbannerdamprojecten-(cpoklushuizen-vves-enstedelijke-vernieuwing)/
projectitem/37/klushuizen-de-dichterlijkevrijheid.
* De tuinen in de Battery Park zijn ontworpen
door de Nederlandse
tuinarchitect Piet
Oudolf.

Klushuizenproject De Dichterlijke Vrijheid, Rotterdam
Een bijzondere vorm van crowdfunding is crowdsourcing: het fysiek inschakelen
van burgers bij stedelijke vernieuwingsprocessen. In het succesvolle stadsver
nieuwings- en klushuizenproject De Dichterlijke Vrijheid in de Rotterdamse wijk
Spangen konden bewoners op gunstige voorwaarden zelf klussen. Het resul
taat: panden die jarenlang een bron van overlast waren en rijp leken voor de
sloophamer omdat geen enkele marktpartij brood zag in renovatie, bieden nu
onderdak aan 39 huishoudens.*

Energie

Verdienmodellen met waardestromen
Door een gebied ‘stromen’ diensten die de basis kunnen vormen van gebieds
exploitatie, zoals parkmanagement op bedrijventerrein: het organiseren en
coördineren van beheer en onderhoud van de openbare ruimte, de private
terreinen en de infrastructuur in veelal een publiek-private samenwerking. Aan
parkmanagement kunnen tal van andere vormen van dienstverlening gekoppeld
worden: zoals werkplekken voor zzp-ers, ICT-dienstverlening, kinderopvang,
verkoop van herenpakken.
Waardestromen in een gebied: bijvoorbeeld water- en energie, afval, ICT-dien
sten, transport, detailhandel. Stromen en diensten door een gebied: openbaar
vervoer, taxi’s, vervoer voor mindervaliden, bezorging van post of boodschap
pen, toeleveranciers van winkels en bedrijven, enzovoort. Uitgaande stromen:
geld voor bijvoorbeeld ICT- en energiediensten.
Uit het voorbeeld van TESO blijkt dat value engineering én value capturing van
belang zijn. Value engineering draait om het herordenen van bestaande stromen:
hoe kunnen we nieuwe waarde creëren in een gebied? Bij value capturing gaat
het om het sluiten van kringlopen opdat die waarde neerslaat in en ten goede
komt aan een bepaald gebied.

€ --> KPN
Value
capturing

Afval

Kringlopen sluiten
Water

High Line Park, New York *
De High Line is een openbaar park dat gebouwd is op een historische vracht
spoorlijn boven de straten van Manhattans West Side. High Line park is 2,2
kilometer lang, op negen meter boven de grond. Het is eigendom van de stad
New York, maar wordt in stand gehouden en beheerd door de ‘Friends of the
High Line’. Deze groep is in 1999 opgericht door twee bewoners in het gebied,
Joshua David en Robert Hammond, die mogelijkheden zagen voor behoud van
de spoorlijn en aanleg van een park. Via crowdfunding konden zij een haalbaar
heidsstudie uit laten voeren. Daaruit bleek dat de initiële investering van 50
miljoen dollar ruimschoots gecompenseerd zou worden door de waardestijging
van het gebied eromheen.
De investering voor het project bedroeg 196 miljoen dollar; 152 miljoen daar
van is gefinancierd door de stad en overige 44 miljoen door de Friends of the
High Line via crowdfunding.

Gebied

Informatie / telecommunicatie

€ --> NUON

Herordening
bestaande
stromen
€ --> etc.

Mobiliteit

Waardestromen in
een gebied.

Location based services

Vijf praktijkvoorbeelden van gebiedsgerichte value engineering en value captu
ring:
* Zie www.eva-lanxmeer.nl

Thermo Bello, Culemborg *
Thermo Bello is een van de ruim tachtig lokale energiebedrijven in Nederland
en levert warmte aan de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. Die warmte wordt
verkregen via een warmtepomp, eventueel bijgestaan door twee industriële
gaskachels.
Thermo Bello was een relatief klein verwarmingsbedrijf en is door de wijk over
genomen en is nu een wijkenergiebedrijf. Thermo Bello streeft naar:
• warmtelevering voor de wijk, met duurzaam beheren en optimaliseren van de
installatie tegen kosten die lager of hooguit gelijk zijn aan de concurrentie
• het ontwikkelen, beheren en optimaliseren van andere toepassingen van duur
zame energie(besparing)
• kennis van lokale energiewinning, energiebesparing en voorziening opdoen en
delen.
In dit voorbeeld komen de financiële baten en de kennis en ervaring met lokale
warmtewinning direct ten goede aan de bewoners van de wijk; eigenaren van
Thermo Bello.
Güssing: ‘energie-autarkische’ stad
In 2006 sloot Oostenrijk een leveringscontract tot 2027 met het Russische
gasbedrijf Gazprom. Voor sommigen een enorme teleurstelling: de ontwikke
ling van duurzame energie leek met de ondertekening van het contract weer
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voor minstens 20 jaar kansloos. Enkele visionairs en ondernemers besloten de
handen ineen te slaan en het voortouw te nemen om de energiemarkt toch te
verduurzamen. In 2009 werd Güssing Renewable Energy GmbH (GREG) opge
richt; inmiddels opereert het bedrijf in Amerika, Canada, Servië en Thailand.
Het initiatief begon in het plaatsje Güssing in de deelstaat Burgenland in het
zuidoosten van het Oostenrijk. In 1992 – lang voordat duurzaamheid en her
nieuwbare energie maatschappelijk trends werden – plaatste Peter Vadasz, de
destijds nieuwe burgemeester van Gussing, het verbannen van fossiele brand
stof hoog op de lokale agenda.
De eerste stap naar het onafhankelijk maken van Güssing van externe energiele
veranciers was de opening van een houtgestookte energiecentrale. Deze werkte
onder meer op afval van de lokale parketfabriek waardoor de fabriek minder
afvalkosten had en voor de energiecentrale kosteloze brandstof beschikbaar
kwam.
Sindsdien is de gemeente van 4000 inwoners steeds onafhankelijker geworden
van fossiele brandstof en is de ambitie om in 2014 autarkie in energievoorzie
ning te bereiken.
Diverse nieuwe bronnen van inkomsten zijn gevonden. Het hout voor de ener
giecentrale komt uit de omliggende bossen waar jaarlijks 100.000 ton hout
bijkomt aan nieuwe aanplant en natuurlijke aangroei. Circa 40 procent van deze
aangroei wordt gebruikt voor de energievoorziening, de overige 60 procent
zorgt voor meerproductie die wordt teruggevoerd naar het bovenlokale energie
net.
In de loop der jaren heeft Güssing nationaal en internationaal naam opgebouwd
op het gebied van duurzaamheid. In 1996 vestigde het Europees Centrum voor
Hernieuwbare Energie (EEE) zich in de gemeente. Door de lage energiekosten
kozen meerdere bedrijven voor vestiging in Güssing. Ook heeft zich ecotoerisme
ontwikkeld. In totaal zijn er ongeveer 1500 nieuwe arbeidsplaatsen ontstaan.
Houtgestookte
energiecentrale
in Güssing. (Bron:
Pege)
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* GREG 2009. Güssing
Renewable Energy
GmbH – History. Zie
www.gussingrenewable.
com/htcms/de/unternehmen/geschichte.
html; Meijknecht 2008.
Clingendael international energie programma
2010. Bedrijfsbelangen
Gazprom in EU-27 in
2007; Ringenaldus 2010.
Güssing, Oostenrijks
eerste energie-autarke
stadje. Zie sync.nl/
gussing-oostenrijkseerste-energie-autarkestadje/
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Uit de netto inkomsten van de energieproductie worden openbare voorzienin
gen gefinancierd zoals kinderopvang, scholen en sportfaciliteiten.
Het voorbeeld van Güssing laat zien dat duurzaamheid een motor kan zijn voor
nieuwe economische ontwikkeling. Het laat ook zien hoe gebiedsontwikkeling
en mensen in een gebied gebruik kunnen maken van de karakteristieke assets
van een gebied – hout in dit geval.
Ook hier geldt dat opbrengsten teruggeploegd worden in het gebied: door de
groei van het bedrijf is er veel geld voor onderzoek naar alternatieven voor fos
siele brandstoffen – bijvoorbeeld naar de productie van synthetisch aardgas uit
hout en biogas uit koolzaad en landbouwafval.*
In hoofdstuk 9 is het begrip vliegwiel, multiplier, geïntroduceerd. Duurzaamheid
kan werken als economisch vliegwiel – in dit voorbeeld: door kringlopen te slui
ten (value engineering en het benutten van functiecombinaties) kunnen zowel
de parketfabrikant als de energiecentrale tegen lagere kosten werken. Doordat
opbrengsten lokaal neerslaan en terugvloeien naar het dorp (value capturing)
komt een zichzelf versterkend proces op gang: Güssing wordt onafhankelijk van
fossiele brandstoffen en weet uit die onafhankelijkheid meerwaarde te creëren.

Wind als economische en sociale motor
Ook wind kan een startpunt zijn voor gebiedsontwikkeling. Een windmolen zorgt
op een boerenbedrijf voor extra inkomsten waardoor het bedrijf solvabel blijft
en zijn functie als agrarisch bedrijf en beheerder van het gebied kan blijven
vervullen. Evenzo kan een dorpsgemeenschap baat hebben bij wind.
Twee voorbeelden uit de publicatie ‘Toekomstwaarde nu!’
‘In de Zuidlob van Flevoland ondernemen veel boeren al jaren in wind. Een
aantal molens was na de afschrijvingstermijn aan vernieuwing toe. Door op te
schalen kan er meer vermogen worden opgewekt met een kleiner aantal grotere
turbines. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeente hebben de agrarische initi
atiefnemers zich verenigd en één gezamenlijk windplan opgesteld voor nieuwe
windturbines, deels ter vervanging van de oude. Vervolgens heeft de gemeente
goedkeuring aan het windplan verleend. De initiatiefnemers hebben uiteindelijk
Nuon als ontwikkelende partij gekozen en krijgen daar een vergoeding voor; hun
opbrengst is daarmee gewaarborgd. Duurzame energie-opwekking en agrarische
bedrijfsvoering laten zich dus uitstekend parallel schakelen.
Ook een dorpsgemeenschap kan ondernemen in wind. De Dorpsmolen (Fries:
doarpsmûne) is ontstaan in Friesland. Zo’n molen wordt geëxploiteerd door een
stichting of vereniging, vaak gekoppeld aan een vereniging van dorpsbelangen.
Een dorpsmolen kenmerkt zich door zijn maatschappelijk karakter. De dorps
gemeenschap legt gezamenlijk geld in om duurzame energie op te wekken. De
opbrengsten van de molen komen ten goede aan sociaal-maatschappelijke en
duurzame doelen in de dorpsgemeenschap, zoals het zwembad of de school
en worden vaak weer duurzaam geïnvesteerd in bijvoorbeeld zonnepanelen
of warmtepompen. Maatschappelijke voorzieningen die publieke partijen vaak
niet meer kunnen bekostigen worden nu betaald met een deel van de (meer)op
brengst van duurzame energie. De opbrengsten blijven in het gebied en dragen
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bij aan het sociale weefsel van een buurt. Zo wordt de opwekking van duurzame
energie in serie geschakeld met het vergroten van sociale cohesie en de lokale
economische ontwikkeling.
Friesland telt momenteel dertien dorpsmolens die voor een groot deel zijn
verenigd in de Feriening Fryske Doarpsmûnen. De drijfveren zijn net als in
Flevoland de wens naar continuïteit voor de toekomst, het wegnemen van de
landschappelijke problemen van verspreid staande turbines en wensen tot ver
vanging en opschaling.’

* Wet van Moore geeft
aan dat in de microelectronica de capaciteit
in 1,5 jaar verdubbelt
tegen een halvering van
de prijs. De Ridder, 2011.
De wereld breekt open:
Strategisch inspelen op
de nieuwe tijd.

* Zie investeren in
gebeidsontwikkeling
nieuwe stijl, pp 45.

* Rijkswaterstaat
2011. Basisrapportage
HWBP-2.
* Overigens zijn er
vele vormen van
combinaties te vinden. Zie Synergie In
Stromenbeheer, meekoppeling van water
met andere stromen
bij klimaatadaptatie
in de stad. Deltaprogramma Nieuwbouw
en Herstructurering
2011. In opdracht van
ministerie I&M.

Energieproductie is een interessant verdienmodel. De ontwikkelingen op dit
terrein gaan razendsnel. Zo wijst de futuroloog Wim de Ridder op de Wet van
Moore voor zonnepanelen.* De Ridders stelling is dat met het totale dakopper
vlak in Nederland, elektriciteit binnen decennia bijna gratis kan zijn.
Een in hoog tempo opkomend fenomeen op dit terrein is het energiediensten
bedrijf (Energy Service Company, ESCo). Zo’n bedrijf levert geen energie maar
diensten op het gebied van energiebesparing. Een energiedienstenbedrijf
investeert in de installaties en garandeert de afnemer een energiebesparing op
basis van een prestatiecontract. Bij een energiedienstenbedrijf is duurzaamheid
onderdeel van het verdienmodel geworden – gebiedsontwikkeling 3.0 bij uitstek.

Rotterdam: ESCo Invest BV
Een treffend voorbeeld is het energieprestatiecontract dat de gemeente Rot
terdam in 2011 heeft afgesloten met ESCo Invest BV, een onderneming van
Strukton. ESCo wordt gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor het beheer en
onderhoud van negen zwembaden in Rotterdam. Het project wordt betaald uit
besparingen op energie- en waterkosten, en op de besparing op onderhoud door
schaalgrootte.*
Stromen combineren: dijk en weg
Waarde creëren door water en wegen op elkaar te betrekken is ook een optie.
Opnieuw een voorbeeld uit ‘Toekomstwaarde nu!’.
Functiecombinaties rond waterkering staan in de belangstelling vanwege meer
waarde en kostenefficiëntie. In Gouda scheelt zo’n combinatie van dijk en weg
wel 80 procent in de kosten: de provincie Zuid-Holland bereidt de aanleg voor
van de Zuidwestelijke Randweg Gouda. Deze weg kruist de IJsseldijk en loopt er
vervolgens parallel aan. De dijk voldoet hier niet aan de normen van het Hoog
waterbeschermingsprogramma onder regie van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu.* Binnendijks is er geen ruimte voor versterking, terwijl buitendijks de
weg zal komen. Daar komt een breed grondlichaam voor een vierbaansweg met
parallelweg.
In overleg tussen provincie en waterschap is het ontwerp van de weg zodanig
aangepast dat deze over een lengte van een halve kilometer tevens functioneert
als waterkering. De meerkosten hiervan zijn 800.000 euro. Dat is ongeveer 20
procent van de kosten om de bestaande dijk op de gebruikelijke wijze te ver
sterken.*

11 – Gebiedsontwikkeling 3.0

Er zijn ook verdienmodellen voor gebiedsontwikkeling 3.0 denkbaar die geënt
zijn op nieuwe vormen bestuur en besturing (governance). De gemeente Almere
experimenteert met mandeligheid, een vorm van ‘gezamenlijk privaatbezit’.
Andere vormen lopen langs de lijnen van opdrachtgeverschap: burgers die geza
menlijk opdrachtgever worden bij woningbouw of renovatie.
Hieronder staan voorbeelden van verdienmodellen voor gebiedsontwikkeling
die geënt zijn andere vormen van bestuur, besturen en organiseren.

* Hans Achterhuis 2010.
De utopie van de vrije
markt.

* Hardin 1968. The Tragedy of the Commons.

De nieuwe meent
Soms ligt in de geschiedenis de kiem van vernieuwing. Zo dragen veel steden en
dorpen het begrip ‘meent’ in hun naam. De meent was aanvankelijk een gemeen
schappelijk land, van niemand en van iedereen – noch eigendom van de over
heid noch van particulieren, zoals de lucht toebehoort aan iedereen. Een boer
mocht daar tijdelijk schapen laten grazen, maar het was ook een speelterrein
en de plaats waar het oogstfeest werd gevierd. Achter het woord meent ging
gemeenschapszin schuil. Het verbond mensen. In zijn boek ‘De utopie van de
vrije markt’* wijdt de filosoof Hans Achterhuis er een hoofdstuk aan: hij noemt
het gemeenheid.
Grond voor het algemeen nut is een moeilijk te vatten fenomeen. In een wereld
waarin eigendom geïnstitutionaliseerd is, moet er iets in het kadaster staan. Dus
raakte het concept van de meent, van grond ten algemene nutte, in onbruik en in
vergetelheid.
In Engeland heetten dergelijke gronden commons. Ook daar paste het concept niet
toen eigendom en bezit de boventoon gingen voeren. De meent ging teloor door
de tragedy of the commons*: de spanning tussen individueel en gemeenschapsbe
lang leidde tot overbegrazing van de gemeenschappelijke weidegronden.
Collectief privaat opdrachtgeverschap
Particulieren waren tot voor kort maar in weinig gevallen opdrachtgever in een
bouwproces. Ontwikkelaars samen met gemeenten bouwden huizen, zoals in
Vinex-locaties. Daar is de laatste jaren verandering in gekomen. Gemeenten sti
muleren collectief privaat opdrachtgeverschap (CPO). Individuele plannen gaan
vaak gepaard met hoge kosten en grote risico’s; bij deze vorm van opdrachtge
verschap worden kosten en risico’s gedeeld waardoor woningen voor minder
geld en met minder risico’s gebouwd of gerenoveerd kunnen worden. Bovendien
creëert collectief privaat opdrachtgeverschap meer betrokkenheid bij de woon
omgeving. Een aantal voorbeelden van collectief ondernemerschap:
Woonkerk Moerwijk
Het architectenbureau Atelier PRO maakt zich sterk voor het behoud van de
kerk Onze Lieve Vrouwe van het Allerheiligste Sacrament in Moerwijk. Het pand
is in 1953 ontworpen door architect Jan van der Laan en maakt deel uit van een
complex met onder meer een klooster en twee schoolgebouwen. De ambitie was
om het complex te laten herbestemmen door ondernemende particulieren via
collectief privaat opdrachtgeverschap.
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* In 2011 zijn de DTA en

Bassac samen gegaan
in Locality. Zie Locality
2013. About Locatlity.
Beschikbaar op: locality.
org.uk/about/

* Lietaer 2001. Het geld
van de toekomst.
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Bij de herbestemming worden twaalf woningen gerealiseerd in het middenschip
van de kerk. Van beide zijbeuken worden de daken grotendeels verwijderd om
ruimte te maken voor tuinen en een gemeenschappelijk entreegebied. De crypte
wordt benut voor bergingen en eventueel een ontmoetingsruimte. De keuze
voor hergebruik betekent dat de buurt een icoon kan behouden en het gebouw
een sfeerbepaler wordt tussen de nieuw te bouwen woningen. Om het vrij ge
sloten gebouw beter te integreren in de omgeving wordt een deel van de nissen
opengemaakt zodat openbaar en privé in elkaar kunnen overvloeien.

* www.gentsklimaatverbond.be/burgers/
organiseer-mee-deeerste-carrotmob-gent;
https://carrotmob.org/
carrotmobrotterdam.
blogspot.nl/p/wat-wilcarrotmob-rotterdam.
html

Development trusts
De verhouding tussen overheid, maatschappelijke instellingen en burgers veran
dert: de overheid treedt terug en van burgers wordt meer eigen verantwoorde
lijkheid en zelfredzaamheid verwacht. In het Verenigd Koninkrijk hebben zoge
noemde development trusts de afgelopen 20 jaar een grote groei doorgemaakt.
Een development trust is een wijkonderneming die grotendeels bestuurd wordt
door bewoners. Die wijkondernemingen werken zonder subsidie en exploiteren
het plaatselijke postkantoor, ontwikkelen recreatieve functies, managen de wo
ningontwikkelingen en investeren in duurzame energie en andere programma’s.
Development trusts vervullen een essentiële rol in stedelijke herontwikkelings
programma’s. De Development Trusts Association (DTA), een overkoepelende
organisatie die opgericht is in 1993, coördineert en faciliteert het ontstaan van
deze wijkondernemingen. Inmiddels zijn er ruim vijfhonderd.*
Lets: local exchange trading system
Lets is een ruilsysteem op lokale markten. Lets komen in verschillende landen
voor, ook in Nederland. De voorbeelden hier zijn nog kleinschalig. Cruciaal is
het lokale karakter. De Zuid-Londense wijk Brixton heeft sinds 2009 een eigen
pond: kleurige briefjes met lokale beroemdheden. De briefjes zijn buiten Brixton
waardeloos. Winkels in de wijk hopen met het geld mensen aan te moedigen
lokaal boodschappen te doen. Bovendien trekt het toeristen en straalt het lokale
gezelligheid uit. In Amsterdam heeft de Indische Buurt de Makkie – een ruilsys
teem voor diensten. Tijd is hier het nieuwe ruilmiddel: ‘Zorgt u voor mijn oude
moeder, dan maak ik bij u schoon.’
De Belgische econoom Lietaer geeft in boek ‘Het geld van de toekomst’* mooie
voorbeelden over lokale ruilsystemen in relatie tot verduurzaming van de we
reld. Hij heeft het over het fenomeen TimeBank met tijd als grondslag van ruil
systemen ruilsystemen – vergelijkbaar met het Amsterdamse ‘Mallie’. Ook zijn
er ideeënvoor een dubbel betaalsysteem, zoals betalen in euro’s gecombineerd
met een systeem gebaseerd op een ecologisch voetafdruk. Elk product en elke
dienst wordt dubbel geprijsd. Bij elke transactie moet er worden afgerekend in
standaard geld en in zogeheten balansgeld. Door voor ieder mens het balansgeld
te begrenzen wordt duurzaam gedrag beloond.
Sociale media kunnen een vehikel zijn voor lokale ruilsystemen. Een nieuwe fe
nomeen is ‘carrotmob’. Bij een carrotmob spreken zo veel mogelijk mensen af om
samen in een bepaalde winkel te gaan shoppen. In ruil investeert die winkel een
percentage van de opbrengst in bijvoorbeeld energiezuinige maatregelen: ‘Vote

* Bron: carrotmobrotterdam.blogspot.nl

* Bron: ruimtevolk.nl/
blog/ruimtevolk-jaarboek-2013

* Zie bij voorbeeld
Buurtonderneming De
Serre in Amsterdam
Nieuw-West
* Bedrijven zoals ASML
bewegen naar een
open supply chain met
aandacht voor bedenken
van een eindproduct,
eindassemblage en
vermarkten. De toeleverende industrie neemt
het alle fasen daartussen voor haar rekening,
inclusief design en
engineering. 80 procent
van het werk ligt de toeleverende industrie.
< zie ook p 257:
Gebiedsontwikkeling 3.0 – Brainport
innovatiecampus
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with your money!’ Carrotmob is inmiddels overgewaaid naar tal van steden zoals
Gent waar het onderdeel is van het gemeentelijke duurzaamheidsoffensief.*
Ook Rotterdam heeft kennisgemaakt met de carrotmob. Daar is veel belang
stelling voor een systeem dat ondernemers aanmoedigt tot een duurzame
bedrijfsvoering – bijvoorbeeld zuinig omgaan met energie of duurzame energie
opwekken, niet onnodig reclameverlichting laten branden en biologische koffie
schenken aan de medewerkers.
Duurzaam winkelen in Rotterdam is nu nog niet vanzelfsprekend. Neem het
centrum van Overschie; daar is geen groene slager of biologische winkel te
vinden. Door als consumenten de krachten te bundelen en bijvoorbeeld op één
dag massaal te komen winkelen, kunnen ondernemers overgehaald worden om
maatschappelijk verantwoord te gaan ondernemen.*

Klein is het nieuwe groot – nieuw eigenaarschap in de ruimtelijke ordening
In de zomer van 2012 werd een commercial van de Triodos Bank vele malen ge
deeld op sociale media. De centrale boodschap daarin: klein is het nieuwe groot.
‘We leven in een tijd waarin we steeds meer weten en waarin we steeds nauwer
met elkaar verbonden zijn. Daardoor ontstaat ruimte voor kleine initiatieven die
bij elkaar opgeteld een grote beweging teweeg kunnen brengen. De macht is niet
meer aan groot, de macht is aan klein. Er is in veel opzichten sprake van “nieuw
eigenaarschap”.’*
‘Nieuw eigenaarschap’ is relevant voor de ontwikkeling van de leefomgeving:
buurten, dorpen, steden, landschap, land. Waar traditionele partijen als over
heid, ontwikkelaars en woningcorporaties door de economische crisis op de
rem trappen, ontstaat ruimte voor initiatieven van anderen. Denk aan tijdelijk
gebruik van braakliggende grond of leegstaande gebouwen, stadslandbouw,
bewonersbedrijven, buurtinitiatieven voor energiebesparing, kluswoningen
of zelf- en samenbouw van woningen. Waren dit soort initiatieven voorheen
uitzonderingen op de regel, nu zijn dit de drijvers van de ontwikkeling van onze
leefomgeving. Ze zorgen voor verduurzaming van de leefomgeving, aanpak van
leegstand, differentiatie van de woningvoorraad, verbetering van de leefbaar
heid, enzovoort. Een netwerk van bloggers heeft hun bijdragen hierover gebun
deld in het ‘Ruimtevolk Jaarboek 2012’.*
De veranderde positie van burgers en het idee van cocreatie die dit soort
constructies – wijk- en buurtondernemingen inspireren, schieten als padden
stoelen uit de grond.* Als het mogelijk is om de enorme spaartegoeden van de
BV Nederland daarin onder te brengen en zorg te dragen voor value capturing,
biedt gebiedsontwikkeling 3.0 wellicht een uitweg uit de crisis. ‘Vote with your
money!, Vote with your pensionfunds!’ Gesprekken tussen institutionele beleg
gers en de rijksoverheid gedurende 2013 wijzen op doorbraken in die richting.
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Lerende buurten en regio’s met kennismotor [p 238]
Gebiedsgericht beleid betekent dat
op tal van beleidsterreinen – van
jeugdzorg tot milieu en van wonen
tot werkgelegenheid – de eigenheid
en de belangen in het gebied op de
voorgrond treden. Doorgaans worden
de beslissingen daar veel beter van,
door betere integrale en intersectorale afwegingen. Een nadeel kan zijn
dat steeds opnieuw het wiel wordt
uitgevonden. Elk gebied is immers
net weer anders, zodat er weinig of
langzaam wordt geleerd van ervaringen elders. De afgelopen jaren heeft
dit geleid tot een nieuwe klasse van
rondreizende adviseurs en andere
zieners. Wat de mensen in het gebied
niet meer doen, doen zij wel: ze nemen hun inzichten en ervaringen in
het ene gebied mee naar de volgende
klus in de volgende regio. Een tweede
nadeel van gebiedsgericht beleid, is
dat het geheugen erodeert. Beslissingen worden nu en hier genomen
op basis van geaccepteerde urgenties
en politieke haalbaarheid. Maar

aandacht ontwikkelen voor ‘de lange
lijnen’ van ontwikkeling komt in het
gedrang.
Zo is de uitvoering van projecten (het
doen, met aandacht voor fasering
en beheersing) losgezongen van de
beleidspraktijk (het denken, met
aandacht voor analyse en verantwoording). Gebiedsgericht beleid is
een poging om ‘gebiedsurgenties’
weer te verbinden met de uitvoering.
Maar zolang de resultaten van en de
ervaringen in de uitvoeringsprojecten niet worden teruggebracht naar
het beleid, is het leereffect verwaarloosbaar en stokt de innovatie. Het
schema toont hoe de kenniskringloop
weer kan worden gesloten, namelijk door toepassing van patronen
en principes. Concrete oplossingen
voor lokale vraagstukken leveren zo
algemene principes of ‘patronen’.
Deze patronen komen terecht bij
beleidsmakers en worden vervolgens
op een aantrekkelijke manier aangeboden aan stakeholders van nieuwe

Patroon

Specifieke
oplossing

Generieke
oplossing

Project

Beleidsurgentie

Specifiek
probleem

Generiek
probleem

Gebiedsurgentie

projecten. Door deze kringloop
langdurig te doorlopen – de ‘kennismotor’ – krijgt gebiedsontwikkeling
vorm. Op deze manier komt ook kennis uit het ene project via het beleid
beschikbaar voor het andere project:
de lerende praktijk.
Cees Anton de Vries, Origame
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Gebiedsontwikkeling 3.0 – Brainport Innovatiecampus [p 255]
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In april 2012 bracht het ministerie
van Infrastructuur en Milieu de
publicatie ‘Investeren in gebiedsontwikkeling nieuwe stijl’ uit met
daarin de term gebiedsontwikkeling 3.0 als typering van de nieuwe
manier van werken. Begin 2014
verschijnt een opvolger van deze
publicatie vol met praktische lessen.
Een van de projecten waarin het ministerie die praktische lessen opdoet
is de realisering van de Brainport
Innovatiecampus, bij Eindhoven.
In dat project werken verschillende
overheden en de gebruikers intensief
samen om een campus te ontwikkelen. De realisatie moet vorm krijgen
in een coöperatievorm.
Eindhoven is de thuisbasis van een
groot aantal bedrijven in de hightech
industrie, zoals ASML, Philips Health
Care en Océ-Canon. De toeleverende
bedrijven in de hightech maakindustrie (mechatronica en nanotechnologie) streven naar krachtenbundeling
door meer samenwerking, efficiëntie,
en meer een uitstraling als branche
te krijgen – dit alles om hun leidende
positie op de Europese en wereldmarkt te behouden en uit te bouwen.
Door concentratie kunnen zij beter
samenwerken (open innovatie)*,
kennis delen en kosten besparen,
bijvoorbeeld door gezamenlijk
onderzoeks- en onderwijsfaciliteiten
te realiseren. Concentratie maakt de
hightech sector ook zichtbaarder als
aantrekkelijke werkgever waardoor
meer jongeren gestimuleerd worden
om een technische opleiding (mbo-,
hbo- of universitair niveau) te volgen. Immers, er is geen gebrek aan
werk maar wel aan gekwalificeerd
personeel.
Zo’n negentig mkb-toeleveranciers
in de hightech maakindustrie hebben zich verenigd in de coöperatie
‘Brainport Industries’. Een coöperatie
is een vorm van zelforganisatie van
producenten of gebruikers, gericht
op het vergroten van economische
macht en het behalen van schaal-

voordeel.34 Een van de doelen van
de coöperatie is om samen met de
gemeente Eindhoven de campus te
ontwikkelen.
Brainport Industries is spreekbuis
en aanspreekpunt voor potentiële
gebruikers van en deelnemers aan
Brainport Innovatiecampus. De
bedoeling is nog een coöperatie op
te richten speciaal voor de ontwikkeling, het beheer en de exploitatie
van het park, de bedrijfsgebouwen
en de faciliteiten. Dat is makkelijker
gezegd dan gedaan, want op het
moment dat het gebiedsontwikkelingsproces in gang wordt gezet
begint de discussie over welke zaken
onder de nog op te richten coöperatie moeten vallen. Alleen de faciliteiten en onderwijsruimten – waar
de meerwaarde van samenwerking
en clustering tussen de bedrijven het
grootst is? Of ook het vastgoedbeheer
en de openbare ruimte? Afhankelijk
van de taken en verantwoordelijkheden wordt bepaald wie lid
kan worden van de coöperatie.
Mogelijk bestaat die uit de betrokken bedrijven, kennisinstellingen en
facilitaire partijen. Een ander, breder,
scenario is dat in de coöperatie ook
partijen deelnemen zoals overheden, grondeigenaren, financiers en
ontwikkelaars.
De ontwikkeling is niet gebaseerd
op de traditionele grondexploitatie
waarbij de gemeente veel risico’s
voor haar rekening neemt. Het
initiatief voor het ontwikkelen van
een businesscase ligt in deze fase bij
de eindgebruikers, en daar wil de
gemeente het ook houden. Juist de
samenwerking tussen de provincie,
Brainport Industries, de gemeente en
de andere overheden moet vanaf het
begin tot afspraken leiden over inventarisatie, verdeling en afdekking
van investeringen en risico’s. Interessant is dat de gemeente het initiatief
in eerste instantie bij de eindgebruikers laat, maar tegelijkertijd randvoorwaarden heeft meegegeven,

waaraan moet worden voldaan wil
de gemeente op termijn instappen.
Loslaten onder voorwaarden dus.
Daarbij komt dat de eindgebruikers
normaliter in een hele andere sector
actief zijn dan in gebiedsontwikkeling. Het vraagt een forse investering in tijd en geld voor dergelijke
partijen om hieraan deel te kunnen
nemen.
Door Yvonne van Remmen, beleidsmedewerker ministerie van
Infrastructuur en Milieu

* De coöperatie doet slimme dingen op
energiegebied. Maar zij kan ook voor
andere doeleinden en door bedrijven
gebruikt worden. Zie nl.wikipedia.org/wiki/
coöperatie.
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De rode draad van dit hoofdstuk
Dit hoofdstuk behandelt een nieuwe aanpak van gebiedsontwikkeling. Traditioneel was die aanbodgestuurd: gemeenten kochten grond en gaven die uit aan
ontwikkelaars die nieuwe wijken ontwikkelden: gebiedsontwikkeling 1.0. Door
de crisis is dit model verleden tijd geworden en geëvolueerd tot gebiedsontwikkeling 2.0: de huidige aanpak, gericht op kortetermijnrendement, zonder oog
voor de lange(re) termijn en voor duurzaamheid. Bij gebiedsontwikkeling 3.0
worden huidige en toekomstige exploitatie met elkaar verbonden. Gebruikers,
toekomstige vastgoedeigenaren en beleggers bepalen gezamenlijk de ontwikkeling van een gebied. Bij gebiedsontwikkeling 3.0 hoort een nieuw begrip:
stromen – alles wat het gebruik van vastgoed mogelijk maakt, zoals energie,
water, mobiliteit, afval, communicatie, veiligheid, onderwijs. Ook de informatie
die nodig is om die stromen mogelijk te maken, is een stroom. Het verdienmodel
van gebiedsontwikkeling 3.0 is gebaseerd op slimme combinaties van vastgoed,
stromen en mensen. Belangrijke begrippen daarbij zijn value engineering en
value capturing: hoe creëer je waarde door het combineren van kansen (value
engineering) en hoe zorg je ervoor dat die waarde ook in het gebied blijft (value
capturing)?
Het vervolg van het hoofdstuk bestaat uit praktijkvoorbeelden van gebiedsontwikkeling 3.0. Besproken worden gebiedsexploitatie en gebiedsconcessies,
nieuwe financieringsvormen voor gebiedsontwikkeling, en nieuwe verdienmodellen met waardestromen en bestuurlijke organisatie (governance).

Den Haegh
Hofjonffer rijck van prael,
Die al van ouds vermetel,
Op uwe graeven stofte
En graeffelijcken zetel;
Met kust gevlochten Haegh,
Besproeyt van Vyverstroom,
Die kiesch, de wortels leckt
Van de Oranjeboom;
Oranjeboom, die ciert
De Tempe van ons’landen;
Boom, naer wiens geur en sap
’s volcx monden watertanden
Joost van den Vondel

