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Je gaat niet wandelen om te wandelen gaat over de route die je aflegt van het abstracte
idee naar de concrete ambitie van een project. Het is een integrale en systematische benadering 
van een vraagstuk. Je komt vanzelf de relevante ontwerpaspecten tegen die de opgave in
essentie beschrijven en inzichtelijk maken voor alle betrokkenen. Het is een poging mensen
bij elkaar te brengen door inzicht te verschaffen in hun gemeenschappelijk doel.



afbeelding omslag: Uomo Oriëntalis



sturen op inhoud         08
inleiding          10
doel van het onderzoek         12
werkwijze          13
onderscheidende kwaliteiten        14
van fragment tot compleet verhaal       16
het instrument          18
idee           22
vitaliteit           24
project           26
leefmilieu          28
rol           30
locatie           34
karakter          38
affiniteit          42
ambitie           44
risicomanagement         46
kwaliteit ontwerpteam         48
toepassingsgebied van het instrument       50
conclusies en aanbevelingen        51
de sublieme match, bijdrage Annius Hoornstra      52
een mooie inspirerende uitdaging, bijdrage Flip Verwaaijen    54
investeer aan de voorkant in elkaar, bijdrage Aad Bouwhuis    55
de integrale positie in het midden       56
colofon           58

inhoud





Je neemt een besluit aan de hand van
de informatie die op dat moment ter
beschikking is...... en nu maar hopen
dat je de essentie te pakken hebt..... Als
architect en onderzoeker heb ik gewerkt
aan vele uiteenlopende projecten op
verschillende schaalniveaus. Daarbij leerde
ik hoe belangrijk het is om zo compleet
mogelijk en voor alle partijen helder te
formuleren en te communiceren. Hier leerde 
ik ook hoe desastreus de gevolgen kunnen
zijn ten gevolge van een misverstand of het
verlenen van onvolledige informatie.

Een half jaar had ik mij zelf de tijd gegeven 
om een hulpmiddel te ontwikkelen dat 
inzicht geeft in de vraag achter de vraag.  
Het werden twee intensieve jaren vol twijfels, 
misvattingen, dwaalsporen en uiteindelijk 
ook ontdekkingen en verrassingen die 
geleid hebben tot de ontwikkeling van 
“het instrument” zoals beschreven in dit 
boekje. Het is een middel dat een integrale 
en systematische verkenning van een vraag 
mogelijk maakt aan het begin van een 
opgave. Indien de onderlinge communicatie 
hiermee met een paar procent verbetert, 
hebben wij met z’n allen een wereld 
gewonnen.
 
Ik bedank iedereen die mij heeft gesteund 
en gemotiveerd dit onderzoek door te 
zetten. Het deed me inzien hoe moeilijk en 
hoe belangrijk het is helder te formuleren. 

Ik ben mijzelf niet alleen een paar keer 
tegengekomen, maar ook voorbij gerend. 
Om een complexe vraag te beantwoorden, 
is meer nodig dan kennis, ervaring en inzet 
alleen. Het gaat om luisteren, eerder dan 
om antwoorden. Luisteren naar de partijen 
waarmee je samenwerkt en vooral ook om 
het luisteren naar de opgave zelf. Daarbij 
gaat het niet alleen om dat wat je weet, 
maar vooral om dat wat je niet weet, zodat 
je tijdig de juiste specialisten kunt betrekken 
bij een project. De “Uomo Universalis” 
wordt zodoende als vanzelf tot “Uomo 
oriëntalis”. 

Ik heb mijn bevindingen op hoofdlijnen 
samengebracht in deze uitgave. Ik noem het 
bewust geen wetenschappelijk werk, omdat 
de aantoonbare expertise mij op onderdelen 
ontbreekt. Het gaat dan ook niet om de 
compleetheid of het absoluut verifieerbare, 
maar om de constructieve bijdrage die ik wil 
leveren in de discussie rondom de oplossing 
van (complexe) ontwerpopgaven. 

Piet Grouls 
c

TTT

woord vooraf

uiteindelijk is alles wat je doet, een zoektocht naar je zelf



Stel je voor, je koopt een Volkswagen, krijgt 
een Fiat en moet een BMW betalen. Je wordt 
er niet blij van. Het instrument dat vanuit het 
onderzoek
“relevante ontwerpaspecten” is ontwikkeld, 
biedt in een vroeg stadium inzicht in dat wat ertoe 
doet bij een opgave, namelijk het verkennen 
van de clou. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid 
op inhoud te sturen, wordt het onderlinge 
begrip verbeterd en kan men heldere afspraken 
toetsen.

Door met meerdere mensen aan tafel te zitten 
en de relevante ontwerpaspecten te verkennen, 
staat het project centraal en niet de persoonlijke 
voorkeur van de deelnemers. Op die manier met 
elkaar praten, vóór aanvang van een project, kan 
een enorme hoeveelheid informatie opleveren 
voor een efficiënter en effectiever verloop van 
een ontwerpproces. Een opdrachtgever kan 
vervolgens besluiten op basis van inhoud en 
het ontwerpteam samenstellen op affiniteit en 
deskundigheid. Het bezien van een opgave 
vanuit verschillende perspectieven verrijkt de 
discussie niet alleen, maar maakt het ook mogelijk 
verschillende belangen af te wegen. Dit is van 
betekenis voor iedere inhoudelijk betrokkene 
bij complexe (bouw)projecten. Er valt niets te 
verliezen, alleen maar te winnen.

Het niet overzien van een opgave betekent 
dat op basis van bevoegdheid en intuïtie 
besluiten worden genomen, terwijl dit op 
basis van bekwaamheid en inzicht zou moeten 

sturen op inhoud

wethouders, bestuurders, ontwerpers, adviseurs, docenten, studenten, ontwikkelaars, investeerders

gebeuren. Naarmate een ontwerptraject 
voortschrijdt en blijkt dat men de opgave niet 
juist heeft geïnterpreteerd, worden de negatieve 
consequenties voor de inspanningen, het 
budget en de planning groter. De risico’s worden 
omvangrijker en de gevolgen groter, evenals 
de kans dat het resultaat afwijkt van eerder 
gekoesterde verwachtingen. 

Het verkennen van de relevante 
ontwerpaspecten behoort niet alleen tot de 
opgave van het bevoegde gezag, maar ook 
tot de verantwoordelijkheid van ontwerpers, 
adviseurs en zij die hen opleiden. Hoe beter men 
begrijpt waar de opgave werkelijk over gaat, hoe 
duurzamer, economischer en hoger de kwaliteit 
is van het resultaat.

In een ontwerpproces zet men regelmatig 
een stap terug. Door de inmiddels nieuw 
opgedane inzichten, doet men vervolgens 
bepaalde werkzaamheden over. Zelfs als het hier 
ontwikkelde instrument wordt ingezet, wordt dat 
niet uitgesloten. De investering bij een complex 
project, is echter van dien aard dat de inzet van 
het instrument alleen maar leidt tot meer inzicht 
tegen een geringe investering. Sturen op inhoud 
draagt daardoor positief bij aan de ontwikkeling 
van een efficiënt en effectief project.
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wethouders, bestuurders, ontwerpers, adviseurs, docenten, studenten, ontwikkelaars, investeerders

verlies aan tijd en geld doordat er te laat inzicht ontstaat in de relevante ontwerpaspecten



Een gebouw is gerealiseerd, maar het is niet 
helemaal geworden zoals men verwacht had. De 
verantwoordelijken zijn al lang gevlogen en de 
rekening is voor de achterblijvers. Gevolg: verlies 
aan tijd, geld, status en kwaliteit. Bij complexe 
bouwprojecten draait het meestal om omvangrijke 
belangen, risico’s en verantwoordelijkheden. 
Indien de vraag vooraf niet helder geformuleerd 
is, kan en mag men niet verwachten dat het 
antwoord voldoet aan de verwachtingen. 

Architectuur is niets anders dan het ruimtelijk 
interpreteren van een vraag. Hoe beter de vraag 
geformuleerd wordt, hoe beter de ontwerper 
deze kan interpreteren. Architecten hebben 
daarom veel baat bij een correcte omschrijving 
van een opdracht. Om de tafel gaan zitten met 
de opdrachtgever voor een verhelderende 
uiteenzetting is dan ook noodzaak.
Op zijn beurt heeft ook de aannemer baat bij 
een correcte beschrijving van het ontwerp. 
Hij interpreteert en realiseert het project 
naar eer en geweten. Hij heeft te maken met 
aangeleverde gegevens, de bouwmethode 
die praktisch haalbaar is, maar uiteraard ook 
met de oorspronkelijke verwachtingen van de 
opdrachtgever en andere betrokken partijen. 

Naarmate een project vordert, groeit het aantal 
deelnemers en daarmee de risico’s dat mensen 
gegevens anders interpreteren dan bedoeld. 
Iedere specialist kent zijn eigen taal en zijn eigen 
afkortingen, waardoor verschillende mensen 
over hetzelfde onderwerp kunnen praten, zonder 

elkaar te begrijpen.  Helderheid voor iedereen 
is dus noodzaak. Een onduidelijke, verkeerde 
of incomplete vraag, leidt vrijwel nooit tot het 
juiste antwoord en vormt de bron van frustratie 
en teleurstellingen.
Ik hanteer het credo “creëren van helderheid 
is mijn vak; in de realisatie van maatwerk ligt 
mijn toegevoegde waarde”. Daarmee ontstond 
de wens uitgangspunten helder te formuleren. 
Voorafgegaan door de onderzoeken: “Identiteit 
en architectuur” en “Het gesprek” leidde dit 
tot het onderhavige onderzoek naar de vraag 
achter de vraag, ofwel het achterhalen van de 
“relevante ontwerpaspecten”. 

Architectuur staat uiteraard niet op zichzelf. Voor 
elk vakgebied geldt dat een vraag beter is te 
beantwoorden naarmate deze eenduidiger wordt 
geformuleerd. De conclusies uit dit onderzoek 
gelden dan ook voor iedereen die een vraag 
stelt en een antwoord wenst dat aansluit bij de 
verwachtingen.

inleiding

het verlangen om door te dringen tot in de ziel van het vakgebied, vormt een sterk motief
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formules

muzieknoten

ruimtelijk schema

organisatie schema



Doel van dit onderzoek is een instrument te 
ontwikkelen om relevante ontwerpaspecten 
zo vroeg mogelijk in het ontwerpproces te 
achterhalen en te benoemen. Hiermee wordt 
de essentie van een opdracht helder in beeld 
gebracht en bespreekbaar gemaakt. Het 
ontwerpteam kan gekozen worden op basis 
van deskundigheid, ervaring en affiniteit. De 
mogelijkheden en risico’s kunnen in kaart 
gebracht en afgewogen worden, waardoor men 
op een verantwoorde wijze kan overgaan tot 
besluitvorming. Last but not least kan men het 
proces sturen op inhoud. 

Indien een vraag te complex wordt, vormt het 
vertrouwen een wankele basis. Overdragen van 
informatie en samenwerking tussen specialisten 
vraagt om inzicht en helderheid. Workshops, 
Mind maps, story telling en expert meetings 
worden ingezet om door te dringen tot de clou. 
Dit zijn goed te hanteren instrumenten, maar er is 
geen garantie dat de opgave integraal de revue 
passeert en dat daarbij de juiste prioriteiten in 
beeld komen. In onze High Tech wereld is er vrijwel 
alleen nog sprake van zeer hoog gekwalificeerde 
mensen, die op basis van samenwerking tot een 
oplossing komen. Maar hoe moet het verder 
als mensen het niet met elkaar eens worden, 
of simpelweg een andere taal spreken omdat 
ze uit een volstrekt ander vakgebied komen? 
Uitgebreide discussies volgen, maar zonder 
duidelijke conclusies. Uiteindelijk beslist iemand 
op basis van zijn positie aan de hand van de 
beschikbare informatie. Voor de omstanders valt 

zijn besluit niet te verifiëren, want het was zijn 
gevoel en intuïtie waarop zijn besluit gebaseerd 
was. Op dat moment gaat het niet meer over 
bekwaamheid maar over bevoegdheid waarbij 
het inzicht in de gevolgen ontbreekt. In een 
organisatiemaatschappij zoals die van ons, zijn 
dit soort situaties aan de orde van de dag. 

Om een complexe vraag bespreekbaar te maken, 
is het een beproefde methode deze terug te 
brengen tot meerdere moeilijke vraagstukken. 
Maar hoe weet men wat wel of niet tot de vraag 
behoort om de lading te dekken? Hoe zijn 
prioriteiten te onderscheiden en te benoemen? 
Hoe is te voorkomen dat elke partij opnieuw  haar 
eigen uitgangspunten formuleert, die afwijken 
van het overkoepelende doel van de opgave. 
Alles dat niet bekend is, interpreteert men naar 
eigen goeddunken. Precies op dit punt probeert 
het instrument een middel ter beschikking te 
stellen ter ondersteuning van de discussie en het 
formuleren van de relevante ontwerpaspecten.

doel van het onderzoek

je kunt het tempo van een risico alleen bijhouden door vooruit te denken
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Dit onderzoek is gebaseerd op de methode van 
deductie. Alle bevindingen zijn keer op keer 
beproefd, geherformuleerd en aangepast. Dit 
geldt voor de deelgebieden en voor het geheel, 
waarin de onderdelen op een logische wijze met 
elkaar in samenhang zijn gebracht.

De bevindingen zijn steeds gepresenteerd aan 
een beperkte groep vakbekwame personen. Hun 
opmerkingen en bedenkingen leidde wederom 
tot aanpassingen. 

In december 2013 schreef ik een eerste 
samenhangende versie om af te dwingen alle 
informatie te vergaren voor een overzichtelijk 
verhaal. Fragiele onderdelen werden zichtbaar en 
al snel bleek dat het overall schema incompleet 
en niet helder was. Daarom bracht ik informatie 
naar buiten, naar mensen buiten mijn ‘veilige’ 
gesprekspartners, om ook hun reactie mee te 
kunnen nemen in mijn overwegingen en de koers 
bij te stellen.

Ik liet het onderzoek daarna een tijd rusten om 
voldoende afstand te nemen en na te denken 
over de gemaakte kanttekeningen en de 
contouren van het onderzoek. Zomer 2014 het 
eurecamoment. Ik ontdekte de hoofdstructuur 
die het mogelijk maakte om de onderdelen 
met elkaar in samenhang te brengen in één 
schema. In oktober kwam het als samenhangend 
instrument, inclusief de onderdelen, tot stand. 
Vanaf dat moment noem ik dit “het instrument”. 
Dit is opnieuw voorgelegd aan en bediscussieerd 

met een select aantal deskundigen van binnen 
en buiten mijn vakgebied, met als resultaat het 
instrument zoals het nu in deze versie beschreven 
staat. De reacties waren meer dan positief en 
zeer motiverend. Dat bracht mij ertoe te werken 
aan de onderhavige beschrijving.

Om te garanderen dat ik scherp bleef gedurende 
alle fasen van het onderzoek en om niet buiten 
mijn grenzen te gaan, trad mijn broer Leon op als 
gesprekspartner en leverancier van aanverwante 
literatuur en inspiratie. Hiervoor ben ik hem meer 
dan erkentelijk. 
Om de validiteit verder aan te tonen, wordt 
het instrument ingezet bij een aantal projecten 
vooraf en achteraf als hulpmiddel bij een analyse. 
De toekomst zal uitwijzen in hoeverre dit een 
constructieve bijdrage levert aan de inhoud 
en de betekenis van een opgave. Ook wordt 
op de langere termijn bekeken in hoeverre het 
instrument geschikt is voor toepassing op in 
andere vakgebieden.

werkwijze

het is de tegenwind die de vlieger doet opstijgen (Chinese wijsheid)
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Rond het jaar 500 benoemde Dionysius 
Areopagita de significant onderscheidende 
kwaliteiten van het rationele, het intellectuele, 
het sensibele en het reëel existerende. Hiermee 
benoemde hij een indeling die tot op de dag 
van vandaag nog van waarde is. Hiermee is het 
mogelijk om doelgroepen onderscheidend te 
beschrijven in samenhang met hun manier van 
denken en hun dieper gelegen verlangens. Later 
in het werk van C.G. Jung en meer recentelijk 
in dat van William E. ‘Ned’ Herrmann is deze 
indeling nog steeds terug te vinden, zei het met 
nuances. Hermann laat zien dat deze indeling 
verder gaat dan een classificatie alleen. Blijkbaar 
is een type mens herkenbaar in de wijze hoe die 
denkt en zaken benadert, waarbij de indeling van 
Areopagita nog steeds de inspiratie vormt. 

Om dit schema in te kunnen zetten bij complexe 
projecten heb ik het aangevuld en geplaatst 
binnen de traditie van de architectuur. Van 
oudsher hanteren wij binnen de architectuur de 
termen van Vitruvius; Firmitas (stevigheid), Utilitas 
(bruikbaarheid) en Venustas (schoonheid). Deze 
termen zijn te matchen met de onderverdeling 
van Areopagita, Jung en Hermann. De ratio 
staat daarbij voor stabiliteit en controle; de 
logica voor het verlangen geen risico’s te lopen 
en beheersing. Emotie laat een voorkeur zien 
voor verbondenheid en genot. Wat opvalt is dat 
de Romeinen blijkbaar geen benaming hadden 
voor het intellectuele “idea”, dat nota bene 
ten grondslag ligt aan elk ontwerp. Daarom is 
mogelijk te concluderen dat de Romeinen van 

huis uit verzamelaars en Ingenieurs waren, gericht 
op het praktisch maakbare. In de Romeinse 
esthetica zien wij dan ook in de loop van de tijd 
steeds meer vermenging van vele stijlen. 

Een belangrijke aanvulling op het schema van 
Hermann is de centrale positie van het integrale 
denken en de noodzaak tot het creëren van 
samenhang binnen een project. Indien er 
meer en meer sprake is van specialisten die 
hoog technische onderdelen van een opgave 
beheersen, dan zal een centrale partij die 
inzicht heeft in al deze gebieden de informatie 
vanuit deze onafhankelijke gebieden moeten 
samenbrengen en moeten omvormen tot een 
synthese. Dit kan alleen op basis van inhoud 
en niet allen op basis van bevoegdheid en 
procedures.

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven, beperk 
ik mij nadrukkelijk tot de hoofdlijnen. Mocht 
iemand de behoefte hebben aan meer specifieke 
informatie over een bepaald onderwerp, dan 
verwijs ik graag naar de vakliteratuur en de 
vakmensen op dat gebied.

onderscheidende kwaliteiten

wie de wereld simpel bekijkt ligt niet wakker van complexe zaken
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Net als in een stripverhaal vormt de mens een 
aantal informatieve fragmenten om tot een 
compleet verhaal. Daarbij maakt het niet uit 
of hij nou twee, drie of vijf fragmenten ziet. 
Wanneer informatie ontbreekt vult iemand zelf 
de ontbrekende fragmenten aan tot een eigen 
verhaal.  Bij een project is het belangrijk een 
zo compleet mogelijk pakket aan informatie 
te leveren. Ook moet de affiniteit van het 
ontwerpteam zo goed mogelijk aansluiten bij de 
aard en omvang van het project.

Architecten formuleren ideeën in de vorm van 
abstracte concepten. Indien zij een pakket aan 
informatie krijgen zonder concept, vullen zij dit  
aar eigen goeddunken aan. Op zichzelf is daar 
niets mis mee, omdat het nou net deze expertise 
is waarmee de architect een waardevolle bijdrage 
kan leveren. Hij zal het ontwerp presenteren 
als een samenhangend verhaal in de vorm van 
een ruimtelijke interpretatie van de vraag. 
Het is dus niet verwonderlijk dat een ontwerp 
sterk afwijkt van de verwachtingen indien de 
geleverde informatie incompleet is uitgaat van 
de verkeerde prioriteiten. Wij horen dan ook 
regelmatig verhalen over onbegrip en frustratie 
die op dit fenomeen terug te voeren zijn.

Om een project inzichtelijk te maken is soms 
omvangrijke en complexe informatie nodig 
om de strekking te begrijpen. Architect  en 
opdrachtgever dienen elkaar dan ook goed te 
leren kennen en begrijpen. Wat voor de een 
helder is, is voor de ander een vraagteken. 

Hoe moet bijvoorbeeld de ene of de andere 
partij weten of de genoemde ontwerpaspecten 
compleet zijn of waar de prioriteiten liggen? 
Een gemeenschappelijke verkenning is daarom 
essentieel voor de kwaliteit van het project en 
de vorming van het ontwerpteam. Hoe eerder 
de verkenning, hoe effectiever. Dit staat lijnrecht 
tegenover menige aanbesteding waarbij 
contact tussen architect en opdrachtgever strikt 
verboden is.

Het is van het grootste belang dat mensen 
dit inzien. Een ontwerp is iets anders dan een 
optelsom van feiten en handelingen binnen 
een juridisch inkooptraject. Deze trajecten 
gaan eerder om de vorm dan om de inhoud en 
meer om het meetbare dan om het zo goed 
mogelijk in beeld brengen van de relevante 
ontwerpaspecten. De procedure wint het in dat 
opzicht van de kwaliteit. Hoe onverstandig kun 
je zijn? Een gebouw wordt ontworpen met een 
levensduur van vijftig jaar of langer. Waarom dan 
een procedure bedenken die de essentie van de 
opgave onderwaardeert of zelfs negeert? Er is 
niets te verliezen, alleen maar te winnen. Dat kan 
alleen indien men open staat voor een creatieve 
en conceptuele bijdrage bij aanvang van een 
project.

van fragment tot compleet verhaal
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eigen aanvulling afwijkend

deel van de vraag inzichtelijk
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Een vraag is vanuit meerdere invalshoeken te 
verkennen en te beschrijven: vanuit de inhoud 
en vanuit verschillende standpunten. Hierdoor 
ontstaat de mogelijkheid zowel de breedte 
als de diepte te verkennen. Door te beperken 
op hoofdlijnen, ofwel de relevante (ontwerp)
aspecten, ontstaat de mogelijkheid complexe 
vraagstukken bespreekbaar te maken en te 
ontleden tot meerdere moeilijke vraagstukken. 
Dit vormt de basis voor het instrument.

Bij voorkeur wordt het instrument bij aanvang van 
een project ingezet. Daardoor ontstaat er een 
breed inzicht op mogelijkheden en risico’s. Zo is 
beleid te baseren op inhoud en worden er geen 
onnodige kosten gemaakt voor programma’s 
van eisen die een concept ontberen. 

Vanuit de inhoud, onderscheiden wij drie niveaus: 
het concept, de context en het gebruik. Het 
concept geeft ons een indruk van het doel van 
de opgave. De context vormt het referentievlak 
ten opzichte waarvan wij handelen. Het gebruik 
gaat over de concrete handelingen en functies, 
maar ook over datgene waarmee het gebruik 
herkenbaar wordt via het karakter.

De standpunten laten ook drie invalshoeken 
zien: van buitenaf, van binnenuit en de attitude. 
De eerste twee worden bepaald door te kijken 
vanuit een bepaalde positie. De derde door te 
kijken vanuit een bepaalde zienswijze, of houding. 
De eerste twee standpunten zijn objectiever van 
aard en meer gebaseerd op feiten. De attitude 

is subjectief van aard, eerder gebaseerd op 
meningen en kan per persoon of partij verschillen. 
Dit omdat de behoeftes en belangen niet altijd 
met elkaar hoeven te stroken. Het is goed meer 
mensen met verschillende verantwoordelijkheden 
te betrekken bij de verkenning van de opgave. 
Daardoor is het mogelijk te praten over de op 
subjectieve meningen gebaseerde informatie. 
Ook is na te gaan welke mogelijkheden een 
opgave biedt of dat er risico’s aan kleven.

Op de kruispunten van de drie inhoudsniveaus 
en standpunten ontstaan negen velden. Deze 
velden ontleden het complexe vraagstuk tot min 
of meer onafhankelijke moeilijke vraagstukken. 
Daardoor is het mogelijk ze analytisch en 
inzichtelijk in kaart te brengen. De velden 
laten een samenhangend beeld zien, zowel als 
geheel, maar ook in de horizontale, verticale en 
diagonale rij.

het instrument - inleiding
verbinden door inzicht
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Op het niveau van het concept zien wij hoe een 
idee levensvatbaar wordt via de beschrijving 
van de vitaliteit en vervolgens concreet door 
het project te benoemen. Hiermee ontstaat 
op abstracte wijze een lijn, leidend voor alles 
wat daarna wordt verkend en besproken. Het 
concept zet daarbij de toon en vormt het alles 
overkoepelende baken voor de opgave.

De context laat zien hoe de samenhang tussen 
het leefmilieu, de rol en de locatie tot stand 
komt. Het leefmilieu vormt de referentie voor de 
locatie en bepaalt daarmee de betekenis van het 
vraagstuk. De rol toont de relatie ten opzichte 
van het leefmilieu, de locatie, de vitaliteit en 
de affiniteit en vormt een belangrijke schakel 
als intermediair tussen de andere velden. De 
locatie laat concreet de randvoorwaarden zien 
waarbinnen een opgave zich bevindt. Het is als 
het ware het veld waar het spel wordt gespeeld.

Het gebruik biedt inzicht in de samenhang 
tussen karakter, affiniteit en ambitie. Het 
karakter toont daarbij hoe wij via communicatie, 
gedrag en verschijningsvorm herkenbaar zijn. 
De affiniteit dient om het karakter optimaal af 
te stemmen op onze verlangens die voortkomen 
uit de concepten, systemen, methodes en 
signalen. De ambitie maakt het karakter en de 
affiniteit zichtbaar en geeft concreet inzicht in de 
samenhang tussen tijd, geld en comfort. 

De gevolgen van een risico of een mogelijkheid 
is alleen te herkennen en te sturen via inzicht op 

de inhoud. Zodoende is het van het grootste 
belang dat de bevoegde partijen bij een 
complex vraagstuk ook bekwaam zijn. Dit geldt 
niet alleen voor de partijen die het vraagstuk 
moeten oplossen, maar ook voor de partijen die 
de opgave formuleren en aansturen.

het instrument - inhoud

de mate waarin het idee achter de vorm herkenbaar is, bepaalt de betekenis van het ontwerp
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Het standpunt van buitenaf toont de samenhang 
tussen idee, leefmilieu en karakter. Het idee 
is het abstracte baken en doel dat richting 
geeft aan ons handelen. Het leefmilieu is ons 
referentievlak en onze spiegel. Hier vinden 
wij ons vergelijkingsmateriaal, ten opzichte 
waarvan wij toetsen en besluiten nemen of de 
doelgroep waarvoor een project gerealiseerd 
wordt. Het karakter kenmerkt en onderscheidt 
ons van anderen. De onderlinge beïnvloeding 
van factoren binnen en buiten onszelf, geeft het 
karakter per definitie een dynamische kwaliteit. 
Die manifesteert zich per moment en evolueert 
in de tijd tot het karakter dat de buitenwereld 
ziet.

De attitude maakt duidelijk hoe iemand aankijkt 
tegen het concept, de context en het gebruik. 
Zodoende krijgen wij inzicht in de vitaliteit, de 
rol en de affiniteit en kunnen bepalen of iemand 
meer of minder geschikt is voor een bepaalde 
opgave. 
De vitaliteit maakt het idee levensvatbaar. De 
rol toont hoe we de verbinding leggen of de 
scheiding benadrukken tussen de andere velden. 
De affiniteit bepaalt of men innerlijk meer of 
minder geschikt is voor een specifieke opgave.
Het relatieve karakter van deze elementen, maakt 
het lastig ze eenduidig te benoemen. Door ze 
vanuit verschillende verantwoordelijkheden 
af te tasten, ontstaat wel de mogelijkheid een 
keuze te maken. Die is gerelateerd aan de 
verantwoordelijkheid die iemand draagt voor 
een volledig project of een deel daarvan. In 

feite gaat het om het afwegen van belangen 
door verschillende scenario’s de revue te laten 
passeren.

Het standpunt van binnenuit maakt de concrete 
beschrijving van een initiatief inzichtelijk. Dit in 
samenhang tussen project, locatie en ambitie. 
Daarbij blijft de beschrijving van het project 
globaal beperkt tot hoofdlijnen en laat de locatie 
de concrete randvoorwaarden zien waarbinnen 
een initiatief tot stand komt. De ambitie wordt 
gevormd door de samenhang tussen tijd, 
geld en comfort. Hier worden de afzonderlijke 
kwaliteiten benoemd die tastbaar en ervaarbaar 
zijn, afgestemd op de handelingen die men voor 
ogen heeft.

het instrument - standpunt

complexiteit is niets anders dan gebrek aan inzicht

het instrument - inhoud

de mate waarin het idee achter de vorm herkenbaar is, bepaalt de betekenis van het ontwerp
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Aan het einde van de 11e eeuw was het Abélard, 
die de eerste bij mij bekende definitie formuleerde 
voor het concept. Hij zag dit als een functie die 
waargenomen individuele objecten omvat. Dit 
op grond van hun gelijksoortigheid in genera 
en species classificeert, en op die wijze van hun 
absolute veelheid tot een betrekkelijke eenheid 
brengt. In feite is het idee de alles omvattende 
intellectuele drager die een vraagstuk 
voorziet van een geldigheid op alle niveaus. 

Het idee beschrijft het verlangen of de 
behoefte die leidend is voor de legitimatie van 
een project. Het is een abstracte beschrijving 
die  het fundament vormt voor alle hierop 
volgende beslissingen. Je wandelt niet om te 
wandelen, maar omdat je ergens naar toe wilt, 
behoefte hebt aan een frisse neus, of omdat 
je iemand wilt ontmoeten. Je koopt geen huis 
omdat je een huis wilt kopen, maar omdat 
je onderdak zoekt, het ziet als een goede 
investering, of omdat je gaat samenwonen.

De wijze hoe men denkt, verklaart veel van 
de kenmerken die verwijzen naar behoeftes, 
eigenschappen en verlangens. Het laat de 
achterliggende beweegredenen zien die mensen 
brengen tot het nemen van besluiten. Wij vallen  
blijkbaar steeds weer terug op herkenbare 
patronen die ons maken tot wie wij zijn. Analoog 
aan het water kiezen wij blijkbaar niet voor de 
meest logische weg om ergens te komen, maar 
voor de gemakkelijkste. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de hiernaast geprojecteerde 

indeling een directe afgeleide vormt van 
het schema op pagina vijftien, door Marks & 
Pearson benoemd als de motivatiegroepen.

onafhankelijkheid en vervulling: (strong idea)
verbondenheid en genot: (strong communication)
risico en beheersing: (strong service)
stabiliteit en controle: (strong delivery)

Het is van belang dat men zich realiseert dat 
het idee voortkomt uit een verlangen dat vanuit 
een of mogelijk zelfs meer motivatiegroepen 
voortkomt. Dit vormt de absolute prioriteit bij 
het beschrijven van de opgave. Bij de uitwerking 
van een project zullen echter alle invalshoeken 
meegenomen en afgewogen moeten worden. 
Hierbij legt de ontwerper een ruimtelijk 
concept voor. Dit wordt esthetisch en technisch 
geïnterpreteerd en praktisch uitgewerkt 
zodat de aannemer een bouwbaar pakket 
aan informatie krijgt dat overeenkomt met de 
oorspronkelijke bedoeling van de opdrachtgever.

idee

zonder idee geen ambitie

22



STABILITEIT &
CONTROLE

ONAFHANKELIJKHEID 
& VERVULLING

RISICO &
BEHEERSEN

VERBONDENHEID 
& GENOT

idee



Betekenissen voor het woord vitaliteit zijn onder 
meer energie, levenslust, levensvatbaarheid, 
levenskracht, levensgeest, levendigheid en 
werkkracht. In feite wordt hier datgene bedoeld, 
dat het idee of het verlangen levensvatbaar  
maakt, of voorziet van de levensgeest (spirit). 
De vitaliteit wordt beschreven vanuit een 
sociaal,  fysiek, mentaal, emotioneel of spiritueel 
oogpunt.

Een idee op zichzelf is niet meer dan een 
gedachte. Pas wanneer deze gedachte 
levensvatbaar wordt gemaakt ontstaat een 
belevingswereld. Het is de wijze waarop men 
met een idee omgaat waardoor dit meer of 
minder manifest herkenbaar zal zijn. De vitaliteit 
is na het idee het belangrijkste aspect waarmee 
een concept beschreven wordt. Het verdient dan 
ook aanbeveling om dit onderdeel zorgvuldig 
te behandelen. Indien men aan het begin staat 
van een project is het zinnig om te denken in 
scenario’s. Door deze ten opzichte van
elkaar af te wegen krijgt men meer gevoel bij 
een opgave en de gevolgen van een bepaalde 
keuze.

Indien men een idee tot leven brengt kan dit tot 
stand komen vanuit een van de vijf invalshoeken. 
Indien men dit echter weet te bewerkstelligen 
vanuit meerdere invalshoeken en op meerdere 
schaalniveaus (stedenbouw, architectuur, 
interieur en product), dan zal het gerealiseerde 
project door meer personen als een vitaal project 
ervaren worden. Aanvullend op de vitaliteit 

speelt ook het schaalniveau hierbij een grote rol. 
Dit onderwerp
wordt later behandeld (zie pag. 28 en 35).
Indien men een concept activeert vanuit een 
fysieke invalshoek, gaat het om een direct 
waarneembare oplossing. Het mentale aspect 
benadrukt daarbij het specifieke gebruik van 
iets. De sociale vitaliteit richt zich op het bij 
elkaar brengen van mensen. Hierdoor ervaart 
men de plek als ruimte voor ontmoetingen. 
Indien het gaat om het bij elkaar brengen van 
elementen, benadrukken we de samenhang 
in de vorm van een ensemble. Het spirituele 
verwijst naar een betekenis die uitstijgt boven 
het direct herkenbare. In feite gaat het dan 
om de symboolwaarde van een gebouw of 
product, of bijvoorbeeld het benadrukken van 
een hart van een complex of onderneming. Het 
emotionele activeert men door in te spelen op 
de gevoelswaarde of associatie van iemand. Dit 
kan bijvoorbeeld via sfeer of een product. 

vitaliteit

de kathedraal verliest zijn bijzondere waarde vanaf het moment dat wij alleen de stenen zien
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De samenhang van idee, vitaliteit en project 
bepaalt de betekenis van een project, uitgedrukt 
in een concept.

Het project benoemt het concrete voornemen 
op hoofdlijnen. Een huis, een brievenopener, 
een tuin, een spel of een boek. In feite wordt hier 
pas duidelijk waar de opgave over gaat. Door de 
opgave in eerste instantie vanuit de abstractie te 
benoemen, ontstaat de mogelijkheid te starten 
vanuit de behoeften en de verlangens, eerder 
dan het concrete project zelf; in analogie naar de 
titel, je gaat geen huis bouwen om een huis te 
bouwen. De benoeming van het project zegt nog 
niets over de plek, het programma of de schaal 
op hoofdlijnen en kent nog geen specifieke 
omschrijving of geleding in onderdelen. Dit 
om te voorkomen dat men teveel in detail 
gaat, waardoor men de hoofdstructuur van het 
vraagstuk dreigt te verlaten en zich te snel laat 
verleiden door details.

Naarmate men het instrument vaker toepast zal 
men gaan ervaren dat verschillende projecten 
benoemd kunnen worden onder de noemer 
van hetzelfde idee en de zelfde omschrijving 
van de vitaliteit. In het geval dat het gaat over 
verschillende projecten, zal men zien dat deze 
op het niveau van de betekenis intrinsiek met 
elkaar verbonden zijn.

Op de pagina rechts zijn een aantal projecten 
te zien die in aard verschillen in de zin van 
stedenbouw, architectuur, interieur en product. In 

dit geval is er sprake van zelfstandige projecten, 
die allen ontworpen zijn door Architecten van 
Mourik. Uiteraard kan een project ook betrekking 
hebben op een game, een verhaal of een film. Ik 
zie deze projecten zeker tot de mogelijkheden 
behoren om het instrument bij in te zetten. Voor 
de eenvoud en helderheid van het verhaal worden 
deze echter buiten beschouwing gelaten.

project

betekenis voorziet vorm van inhoud
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stedenbouwkundig ontwerp Tianjin, China

productontwerp meldkamertafel 

architectonisch ontwerp woonzorgcomplex 

interieurontwerp Provinciehuis Utrecht
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Onder leefmilieu wordt alles benoemd dat het 
project van buitenaf kan beïnvloeden. Hierbij gaat 
het niet alleen om fysieke elementen, maar ook om 
beïnvloeding vanuit de politiek, duurzaamheid, 
de economie, de ethica enzovoort. De informatie 
die hieruit voortkomt geeft de kans een project 
te duiden en te relativeren ten opzichte van een 
groter geheel. Men benoemd als het ware een 
referentievlak. Wil men een project hiermee 
overeen laten komen of er juist vanaf laten 
wijken. Voor commerciële instellingen ligt hier de 
informatie over de concurrentie. Voor de filosoof 
de ethica, voor de politicus de publieke opinie 
en voor de verkoper de doelgroep.

De aspecten die vallen onder dit veld kunnen 
zeer omvangrijk zijn en leiden tot verwarring. 
Het is zeer belangrijk dat men zich beperkt tot 
de absolute prioriteiten om tot een besluit te 
komen. In eerste instantie moet dit veld zowel 
worden verkend als breed in beeld gebracht. 
Ook kan men besluiten om onderdelen verder uit 
te diepen alvorens tot een gefundeerd oordeel 
te komen. Vervolgens dient men de informatie 
te schiften zodat uiteindelijk alleen de werkelijk 
relevante aspecten overblijven.

Daar iedere opgave een ander leefmilieu kent, 
zijn de afzonderlijke onderwerpen niet in beton 
gegoten. Per project dient men te overleggen 
welke onderwerpen er toe doen.

Kijken wij naar een combinatie van het thema en 
het netwerk, dan zien wij in feite de doelgroep.

Het concept krijgt dan een gebruiker. Dat leidt 
tot specifieke wensen en behoeften, die deze  
groep aanspreekt.

Bij het onderzoeken van het leefmilieu speelt het 
schaalniveau waarop men denkt te acteren een 
grote rol. Hier ligt de directe referentie. Op een 
hoger of lager schaalniveau kunnen er echter 
aspecten liggen die men niet over het hoofd 
mag zien. De toegenomen transparantie in onze 
maatschappij maakt bijvoorbeeld de publieke 
opinie belangrijker dan ooit. Daarnaast kent 
een project dat op een mondiaal niveau acteert 
altijd ook een lokaal niveau waarop het dient te 
functioneren.

leefmilieu

je kunt een probleem niet oplossen met de denkwijze die het veroorzaakt heeft (A. Einstein)
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De rol die wij spelen ten opzichte van de context 
en de attitude wordt gestuurd door het verlangen 
dat daaraan vooraf gaat. Willen wij verleiden, 
verrassen, bevestigen enzovoort. Om deze zo 
goed als mogelijk tot uiting te laten komen, kiezen 
wij een strategie. Deze gebruiken wij als aanzet 
om een opgave of een situatie op te lossen. Zie 
het als een algemene benaderingswijze. Deze 
hanteren wij, omdat wij intuïtief of vol overtuiging 
denken de beste oplossing te hebben voor een 
opgave. Om echter bij een opgave te voorkomen 
dat wij blind kiezen voor een strategie, is het van 
belang om deze te koppelen aan de betekenis 
die wij nastreven. Het is de rol die bepaalt hoe 
wij ons verhouden tot de attitude en de context, 
maar het is het mechanisme van de strategie dat 
wij herkennen.

Als inspiratie, om te komen tot een heldere 
formulering voor de gewenste strategie ter 
voorbereiding op de keuze voor een rol, verwijs 
ik graag naar het werk van Sigmund Freud “Der 
Witz und Seine Beziehung zum Unbewussten”, 
1905. In dit werk verklaart Freud de motieven die 
ten grondslag liggen aan de grap. Deze motieven 
zijn echter niet alleen toepasbaar voor de grap. 
Zij kennen een universele toepasbaarheid, dus 
ook bij het formuleren van de strategie voor een 
ontwerpopgave. 

Op hoofdlijnen behandeld Freud de volgende 
strategieën: 

Unificerend, tendentieus, onschuldig, 

meerduidig, analogisch, afleidend, misleidend, 
tegenovergesteld, overdrijvend, naïef, 
ontkennend, weglatend, understatement, 
aanpassend, onzinnig, of een combinatie van 
deze strategieën. 

Een uitgave waarin deze strategieën illustratief 
worden behandeld, is het boek “Sigmund Freud” 
uit 1979 van Ralph Steadman.

Een grap kent een beperkte houdbaarheid. Als 
de verrassing voorbij is, neemt de kracht van de 
grap drastisch af. In dit opzicht is architectuur 
te traag voor grappen. De strategieën worden 
daarom afhankelijk van de levensduur van het 
te realiseren ontwerp ingezet. Een interieur 
heeft vaak een kortere levenscyclus dan een 
gebouw. Een coulisse voor een theater, een pop-
up-stand of een eenmalige versiering voor een 
feest leent zich zeker voor een grap, aangezien 
de levenscyclus zeer kort is en de verbeelding 
en belevingswaarde het wint van de werkelijke 
betekenis.

Bij dit onderzoek is de strategie van het weglaten 
genomen als vertrekpunt. Een complexe opgave 
is ter hand genomen door al datgene dat 
overbodig is, weg te laten, om zo te komen tot 
de “relevante ontwerpaspecten”. Op zijn beurt 
zal de architect en alle andere betrokkenen bij 
een project kiezen voor een strategie die het 
beste past bij zijn interpretatie van de opgave.

ieder medium kent haar eigen traagheid en daarmee de houdbaarheid tot het ervaren van een verrassing

rol - strategie
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De rol die men vervult bij of met een project, 
vormt de centrale schakel tussen alle andere 
velden en is in dat opzicht cruciaal voor de 
manier waarop een opgave wordt aangepakt. 
De rol zegt alles over hoe men zich middels het 
project wenst te verhouden tot de context en de 
attitude. Het zegt alles over hoe het project zich 
na realisatie manifesteert en herkenbaar is.

Wil men leider of volger zijn, de held of liever 
de helper. De archetypen van C.G. Jung staan 
hiervoor model. Indien iemand zich bewust wordt 
van een rol dient die hier ook naar te handelen. 
Wil men de leider zijn, dan krijgt men de aandacht. 
Het verwachtingspatroon van de toeschouwer 
is hierop afgestemd. Door de toenemende 
transparantie in onze maatschappij, heeft men 
voortdurend aandacht. Is dit ongewenst, dan 
dient men een andere rol aan te nemen en daar 
het ontwerp op af te stemmen.

De kans is groot dat iedereen die betrokken is 
bij een opgave, de voorkeur geeft aan de rol 
die het kortst bij hem of haar staat. Zo zal de 
financieel directeur geen risico’s willen lopen en 
de bijbehorende rol kiezen. De eigenaar van de 
firma ziet waarschijnlijk eerder de opbrengsten 
dan de kosten en vooral de bijbehorende roem. In 
dat opzicht kiest hij wellicht eerder de leidersrol. 
Ook zijn er betrokkenen die deze rol niet overzien 
of er geen mening over hebben, omdat ze alleen 
betrokken zijn bij de inhoud van het project zelf, 
zonder belangen. Het is belangrijk te beseffen 
dat het hierbij niet gaat om de rol die men het 

liefst zelf speelt, maar om de in te vullen rol voor 
het project. In welke rol komt het project het 
best tot haar recht ten opzichte van de context 
en de gewenste attitude.

Een belangrijk aspect wordt gevormd door het 
relatieve karakter van de rol. Het is afhankelijk 
van de belangen die men vertegenwoordigd 
en het perspectief waar vanuit men kijkt, of 
een rol overeenkomt met het wenspatroon. Zo 
wordt Michiel de Ruyter in Nederland gevierd 
als zeeheld, maar elders als zeerover. De context 
van een oorlog rekt vele grenzen op en maakt 
van een vrijheidstrijder een terrorist. Indien men 
de rol voor een project bepaalt, dient men zich 
bewust te zijn van het toneel waarop men speelt 
en de betekenis die het project daar zal krijgen. 

rol

vrijheid is niets anders dan het hebben van de macht over jezelf
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De locatie zegt iets over de directe omgeving 
waar een project zich manifesteert. De locatie 
bepaalt het speelveld en de begrenzing ervan. Dit 
maakt of een project meer of minder zichtbaar is 
en welke directe invloeden worden ervaren vanuit 
het aanliggende gebied. De keuze van de locatie 
is bepalend voor de directe spelregels, zoals bij 
de bouw bijvoorbeeld het bestemmingsplan, 
de regelgeving voor monumenten en het 
bouwbesluit. 

Wij maken niet zelden mee, dat partijen een 
opgave louter en alleen bekijken vanuit hun eigen 
rol en professie. Dit is begrijpelijk en soms ook 
noodzakelijk. Hierbij gaat men echter regelmatig 
voorbij aan de randvoorwaarden die ontstaan 
onder invloed van de context waarbinnen een 
project wordt geplaatst. Zolang een project 
zich ondergeschikt gedraagt ten opzichte van 
de invloedssfeer van een locatie, is de locatie 
in de hiërarchie leidend en zal in die zin de 
besluitvorming moverend beïnvloeden.

Bij het woord locatie wordt mogelijk direct 
gedacht aan een stuk grond binnen een 
stedenbouwkundige situatie. Elke opgave kent 
echter haar eigen locatie, variërend van een 
landschap tot een binnenstedelijke situatie, 
een gebouw, een ruimte, een tafel, tot zelfs de 
hand van een persoon bij het ontwerpen van 
bijvoorbeeld een briefopener.

Indien de locatie nog niet bekend is, kan men 
aan de hand van het instrument een ideaalmodel 

opstellen voor een locatie en deze vervolgens 
gaan zoeken. Men kan ook echter meerdere 
locaties benoemen en onderzoeken in hoeverre 
deze meer of minder past bij de onderhavige 
opgave. De aard en omvang van de locatie is 
bepalend voor de mogelijkheden op het niveau 
van het gebruik. Vandaar dat enig onderzoek 
wellicht zal moeten plaatsvinden alvorens men 
komt tot een definitief besluit.

locatie
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Bij complexe projecten is er vaak sprake van een 
gelaagde opbouw. Zo zien wij in de architectuur 
dat een project zich manifesteert op verschillende 
schaalniveaus, zoals stedenbouw, architectuur, 
interieur, meubel en productontwerp. Indien 
men van mening is, dat de geformuleerde 
uitgangspunten voor alle schaalniveaus voldoen, 
kan men zich tot een enkele analyse beperken. 
Is men echter van mening dat de verschillende 
schaalniveaus vragen om andere uitgangspunten, 
dan is het zinnig al deze schaalniveaus 
onafhankelijk van elkaar te verkennen. 

Indien men samenhang zoekt tussen de 
verschillende schaalniveaus, is er per definitie 
sprake van één leidend en overkoepelend idee. 
Dat is per schaalniveau verder te nuanceren en 
te verfijnen. Indien men een project beziet van 
buitenaf, zal de wijze hoe dit zich verhoudt ten 
opzichte van de context het meest relevant zijn. 
Bezien vanuit het interieur, speelt het gebruik 
een meer manifeste rol. Hoe dichter men bij 
de functionaliteit en het productontwerp komt, 
hoe meer de persoonlijk gewenste effectiviteit 
hiervan als belangrijk wordt ervaren. Op dit 
niveau ziet men hoe de effectiviteit in positieve 
zin is beïnvloed, zodra men optimaal aansluit bij 
de affiniteiten van de gebruiker.

Het hier bedoelde schaalniveau moet niet worden 
verward met lokale, regionale, interregionale 
en mondiale. Deze schaalniveaus behoren tot 
het leefmilieu. Hier worden de schaalniveaus 
behorend tot de concrete locatie bedoeld.

locatie locatie - schaalniveau
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Indien men het gebruik, of hetgeen te doen 
gebruikelijk is, beoordeelt van buitenaf, herkent 
men de patronen en datgene waarmee men 
zichzelf en anderen identificeert: het karakter. Dit 
vormt een complex onderdeel van het instrument. 
Het gaat hierbij niet om het blootleggen van alle 
nuances of het proberen te doorgronden van alle 
psychologische lagen om de werkelijke identiteit 
te achterhalen. Het gaat om het benoemen van 
de aspecten die van belang zijn voor derden, die 
herkenbaar en objectief bespreekbaar zijn. 

Waar de samenhang tussen gebruik, context en 
concept de betekenis van een opgave beschrijft, 
gaat het bij het karakter, volgens Birkigt und 
Stadler, om de samenhang tussen gedrag, 
communicatie en verschijningsvorm. Indien men 
hiervan afwijkt en een ander imago aanmeet, 
valt dit moeizamer door de buitenwereld te 
accepteren. Dit zeker naarmate de afwijking 
groter wordt van het oorspronkelijke beeld. Wij 
beperken ons in het kader van het instrument tot 
het benoemen van de uiterlijke factoren. 

Omdat het karakter niet alleen wordt bepaald 
door de persoon of onderneming zelf, maar 
ook door de buitenwereld, betreft het hier een 
relatieve kwaliteit. Die kan afhankelijk van de 
context, wijzigen. Vandaar dat het belangrijk is te 
realiseren op welk niveau en welke plek men welk 
karakter tot uiting laat komen. Komt het overeen 
met het verwachtingspatroon of zorgt het voor 
verrassing? Indien een verhaal te ver afstaat van 
de werkelijkheid, wordt het ongeloofwaardig. 

karakter
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Als wij een mens beschrijven gebeurt dat niet aan 
de hand van andere mensen, maar volgens een 
beschrijving van persoonlijke eigenschappen. 
Die omzetten in ruimtelijke kenmerken maakt 
het mogelijk een gebouw, interieur of product 
te duiden, zonder referentiebeelden te 
gebruiken. Bij wijze van hulpmiddel kan men 
een referentiebeeld analyseren en benoemen 
in ruimtelijke kenmerken. Die worden zo 
geanonimiseerd en zijn objectief toepasbaar als 
randvoorwaarde voor een ontwerp. Het resultaat 
is een bespreekbare en heldere interpretatie 
zonder dat daarmee het ontwerp zelf is 
vastgelegd waarmee het mogelijk is te sturen 
richting gewenst eindresultaat.

De kenmerken zijn te benoemen vanuit vijf 
invalshoeken:
- de wijze waarop en de mate waarin een     
ruimtelijke relatie wordt aangegaan;
- er sprake is van een meer of minder sensibel 
ontwerp;
- er sprake is van samenhang;
- de wijze waarop de organisatie meer of minder 
formeel overkomt en 
- er al dan niet sprake is van autonomie

Het is van belang te realiseren dat iedereen 
anders is en oordeelt. Wat voor de een open is, 
kan voor de ander gesloten zijn en andersom. 
Daarom moet men deze kenmerken afstemmen 
op de vraag vanuit de opgave en niet vanuit 
de persoonlijke voorkeur. In eerste instantie 
is een project op zich te omschrijven vanuit 

de kenmerken. Hierdoor wordt een algemeen 
karakter opgeroepen. Vervolgens is het zinnig 
om dit nogmaals te doen ten opzichte van de 
context waarbinnen het project tot stand komt.

karakter - ruimtelijke kenmerken
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Relatie
De wijze waarop het geheel of een onderdeel 
een ruimtelijke relatie aangaat met een ander 
onderdeel, toont in welke mate er sprake is van 
openheid, geslotenheid en alles wat daartussen 
ligt. Toegankelijkheid en afstandelijkheid worden 
zo inzichtelijk. Het gaat over het karakteriseren 
van begrenzingen en obstakels. Het gaat ook 
over zicht, uitzicht en inzicht. Het gaat over 
ruimtelijke verbindingen zoals bijvoorbeeld een 
vide, ofwel alles waarmee valt aan te duiden dat 
een ruimtelijke relatie van belang is voor het 
ontwerp. Hierdoor wordt wezenlijk betekenis 
gegeven aan onderdelen die wij als openbaar of 
privé en collectief of individueel ervaren.

Sensibiliteit
Dit kenmerk vertelt alles over de ervaring tijdens 
het benaderen van een gebouw, een ruimte of 
een product, het beoordelen van een detail of 
het aanraken van bijvoorbeeld een materiaal. 
Het gaat er om hoe wij iets ervaren, verfijnd of 
grof. 

Samenhang
De Duitse taal kent de uitdrukking “aus einem 
Guß”: uit een stuk gegoten. Indien er sprake 
is van een herkenbare samenhang tussen 
de verschillende onderdelen, ontworpen in 
onderlinge samenhang vanuit hetzelfde idee, 
komt het geheel sterker over, dan wanneer er 
toevallig bij elkaar gebrachte elementen zijn 
verzameld. Of dit wel of niet is gewenst, hangt 
af van het project. Indien een project minder 

consistent is vormgegeven, is bijvoorbeeld 
eerder sprake van een ontspannen sfeer. Her 
risico is wel dat het plan uiteen valt.

Organisatie
De wijze waarop een onderdeel is georganiseerd 
vertelt alles over het formele of informele karakter 
hiervan. Zo laat men zien of het belangrijk is dat 
een onderdeel wel of geen consistente uitstraling 
moet hebben volgens vastgestelde regels. 
Hiermee wordt het informele maar mogelijk 
rommelige karakter van een ruimte bepaald, 
maar komt dan niet geënsceneerd en dus meer 
ontspannen over.

Autonomie
De mate waarop onderdelen zich van elkaar 
onderscheiden en de mate waarop dit wel 
of niet beïnvloedbaar is, geeft de mate van 
autonomie aan. Het toont of er sprake is van 
een conventionele oplossing dan wel van een 
verrassend onconventionele. Het laat zien of 
er sprake is van vernieuwing of van de wens 
afwijkend te zijn.

Door de kenmerken specifiek te benoemen 
op stedenbouwkundig, gebouw, interieur 
en desgewenst op ruimte- of productniveau, 
ontstaat de mogelijkheid inzicht te verkrijgen in 
het karakter. Dit zonder dat oordelen als ‘mooi’ 
of  ‘lelijk’ aan de orde zijn.

karakter - schematische weergave
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Indien men een project specifiek wil laten 
aansluiten op een doelgroep, dient men rekening 
te houden met de affiniteit die deze ermee 
heeft. Sluit die beter aan, dan zullen gebruikers 
een project omarmen. Men herkent als het 
ware de kwaliteit van het project in zichzelf. 
De affiniteit hoeft niet uitsluitend betrekking te 
hebben op één voorkeur, maar kan ook gericht 
zijn op een combinatie. Hoe meer voorkeuren 
worden aangesproken, hoe lastiger het wordt 
een specifieke doelgroep aan te spreken.

Analytische personen hebben meer affiniteit met 
fascinerende systemen en hoog technologische 
oplossingen, methodische mensen meer 
met procedures en het praktisch bruikbare. 
Communicatieve mensen zijn gevoelig voor 
signalen en zodoende voor de sfeer van een 
ruimte en de aandacht die aan details geschonken 
is, intellectuelen voor het ideaal en het abstracte 
en serene detail. Aanvullend willen deze mensen 
vooral met rust gelaten worden zodat ze zelf 
kunnen kiezen waar ze wel of niet aan meedoen. 

Indien de afstemming niet klopt, voelen 
mensen zich niet begrepen of haken af.
Indien men velen met een project wil aanspreken, 
waardoor de affiniteit niet eenduidig valt te 
benoemen, is het van belang eenduidig een 
thema te benoemen, of te benadrukken dat er 
voor ieder wat wils tussen zit. Enerzijds gaat dit 
om de voor iedereen van belang zijnde facilitaire 
voorzieningen, anderzijds om een thema te 
benoemen waarbij iedereen iets van eigen 

kwaliteiten en affiniteiten aantreft in een onderdeel. 

Een goed voorbeeld is een binnenstad. De enorme 
verzameling aan ‘ingrediënten’ maakt dat iedereen 
wel iets kan benoemen dat aanspreekt, behalve 
natuurlijk de mensen die de drukte willen mijden. 

Een ander voorbeeld is een café. De inrichting 
kan eenduidig afgestemd zijn op het intellect, 
de communicatie of een specifieke atmosfeer. 
Maar men kan ook inzetten op de willekeurige 
verzameling van inrichtingselementen, waardoor 
op de een of andere manier iedereen zich 
welkom voelt. Dit gaat overigens over het 
algemeen samen met een informeel karakter.

affiniteit
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interieur Phantasyland, Werner Panton
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De ambitie laat de onderlinge verhouding 
zien tussen comfort, geld en tijd. Het laat 
de onderlinge afhankelijkheid zien en maakt 
inzichtelijk of bijvoorbeeld het benoemde 
streven naar comfort wel is te dekken met een 
bepaald budget, of andersom, welke gevolgen 
het beschikbare budget heeft voor de kwaliteit. 
Hieruit kan men als ontwerper conclusies 
trekken en de ontwerpstrategie aanpassen. Het 
is algemeen bekend dat men moet kiezen. Het 
ene kiezen kan niet zonder dat dit gevolgen 
heeft voor het andere. Klassiek betekent dit dat 
een keuze voor het comfort, gevolgen heeft. Het 
kost meer tijd en geld. Datzelfde is omgekeerd 
ook van toepassing voor de tijd en het geld. 

Op het gebied van tijd gaat het bijvoorbeeld over 
een korte of lange termijnvisie? Hoeveel tijd is er 
om het project te realiseren? Hoe is de onderlinge 
verhouding tussen ontwerp en realisatie? Voor 
welke termijn wordt het project gerealiseerd? 
Is er sprake van een heldere planning? Wat 
betekent dit voor de Levensduurzaamheid van 
het project? 

Op het gebied van geld gaat het over het 
ter beschikking staande budget en hoe dit 
wordt verdeeld over de verschillende fases: 
van initiatief en ontwerp tot en met realisatie, 
beheer en onderhoud. Het gaat mogelijk 
ook over (voor)investeringen, opbrengsten, 
terugverdienmodellen enzovoort.

Bij het comfort gaat het in een product of project 

om tastbare aspecten. Die hebben betrekking 
op ruimtelijk comfort, het comfort op het gebied 
van de technische installaties of bijvoorbeeld 
op de atmosfeer van de ruimte en de mate 
waarin die voldoet aan de mentale behoeftes. 
Wij maken comfort bespreekbaar en toetsbaar 
aan de hand van richtlijnen. De beoordeling van 
het comfort ligt echter in het autonome deel van 
de hersenen en wordt zodoende door iedereen 
anders ervaren.

Onder het comfort valt ook het gemak waarmee 
bepaalde handelingen uitvoerbaar zijn en de 
daarvoor benodigde faciliteiten. Zo naar een 
opgave kijken, maakt het mogelijk een ruimte te 
beschrijven, precies afgestemd op het gewenste 
proces en de reeks benodigdheden. Een groot 
nadeel van een dergelijke methode is, dat men 
alle aandacht richt op het proces en de ruimte, 
maar hierbij de affiniteit van de gebruiker buiten 
beschouwing laat.

Op het niveau van de ambitie wordt het 
functionele, technische en ruimtelijk programma 
van eisen geschreven, nu echter in samenhang 
met en voortkomend uit de relevante 
ontwerpaspecten.

ambitie

de oplossing is altijd simpel, maar nooit simpeler dan dat (A. Einstein)
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De relevante ontwerpaspecten die door 
toepassing van het instrument benoemd 
zijn, kunnen getoetst worden op risico’s. Het 
hierdoor verkregen inzicht leidt mogelijk 
tot het aanpassen van, de communicatie en 
de presentatie (toelichting en inspraak), de 
samenstelling van het ontwerpteam (dekking 
en strekking van de opgave), de keuze voor 
specialisten (innovatie of zeer specifieke 
kennis), de voorgestelde procedure (wijze van 
aanbesteden), de organisatie van het project 
(bijvoorbeeld inkopen ipv zelf produceren), het 
bijstellen van  het budget en of de planning. 
Het kan er zelfs toe leiden dat de opgave wordt 
bijgesteld, of een andere  doelgroep in beeld 
komt. Daar er sprake is van een iteratief proces, 
moet men er rekening mee houden dat men, 
indien daar moverende redenen voor zijn, de 
gehele procedure moet overdoen en een nieuw 
concept moet formuleren. 

Het doel van de risicoanalyse is om inzicht 
te krijgen in de gevolgen van de relevante 
aspecten, waardoor beleid en besluitvorming 
gebaseerd kan worden op de inhoud en niet 
alleen op de procedure. Hierdoor weet men 
beter in te schatten of de opgave versimpeld 
moet worden (dit kan leiden tot het aanpassen 
van de kwaliteit), het team of de expertise moet 
aanvullen, of dat men ruimte moet scheppen 
voor meer budget en tijd.

Een opgave is te kwalificeren van simpel tot 
willekeurig. Naarmate de complexiteit toeneemt, 

is het van belang om heldere strategieën te 
ontwikkelen die deze zo goed als mogelijk 
onder controle kan houden. Dit kan uiteraard 
door de oorzaak te elimineren, echter indien 
dit niet mogelijk is, kan men bijvoorbeeld 
van een complexe opgave vereenvoudigen 
door er meerdere moeilijke opgaven van te 
maken. Hierdoor ontstaat overzicht en kan men 
de eenvoudigere deelopgaven makkelijker 
hanteren. Een andere optie is het kiezen van de 
juiste persoon of partij voor de juiste opgave. 
Naarmate de complexiteit toeneemt is het 
gewenst om meer ervaring, meer deskundigheid, 
of een breder blikveld in te zetten.   Indien een 
opgave te  complex wordt, kan men beter de 
besluitvorming baseren op inhoud, zodat men 
de verantwoordelijkheden overzichtelijk kan 
inschatten en overzien.

risicomanagement
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Als de essentie van het project is beschreven, is 
het zaak om het ontwerpteam optimaal hierop af 
te stemmen. Hierbij gaat het zowel om het team 
als geheel, als ook om de individuele kwaliteiten 
van de teamleden, waarbij het aanvullend op 
kennis en ervaring vooral gaat om de juiste 
affiniteit met de opgave. 

Een intellectueel mens is gevoelig voor 
concepten en het denken in abstractie. Hij denkt 
autonoom en wenst per definitie te sublimeren. 
Dat betekent enerzijds dat de weg die hij volgt, 
niet te traceren is, daar hij louter zijn eigen wetten 
volgt en anderzijds dat hij mogelijk voorbij schiet 
aan de opgave zelf, omdat hij hoe dan ook tot het 
uiterste wil gaan. Afhankelijk van de opgave kan 
er zodoende sprake zijn van een toegevoegde 
waarde, of een misplaatste ambitie. 

Emotionele mensen zijn signaal georiënteerd  
en richten zich bij voorkeur op de zintuiglijke 
interpretatie. Zij kunnen een uiterst complexe 
situatie juist aanvoelen, zonder dat zij dit 
rationeel kunnen verklaren en daarmee richting 
geven aan een proces, dat door rationalisering 
niet mogelijk blijkt. Zij hebben gevoel voor 
kwaliteit, kunnen goed oordelen en formuleren 
(communiceren) en zijn hierdoor doelgericht. 
Echter daar staat tegenover dat zij ook gelijk aan 
de conceptuele mensen autonoom opereren, 
waardoor zij hun eigen weg  verkiezen boven 
een voor hen uitgezette procedure.

Rationele mensen zijn systeem georiënteerd. Zij 

zijn evenals gevoelsmensen doelgericht, maar 
in afwijking hiervan zeer inzichtelijk en effectief. 
Zij zijn heteronoom van aard, Op die wijze 
benaderen ze niet alleen de opgave, maar ook 
de mede teamleden. Zij kunnen hierdoor kort 
door de bocht en bazig overkomen en kunnen 
daarmee enige nuance verliezen. 

De op  methoden en procedures georiënteerde 
mens is consequent en toegeweid. Het is echter 
niet gezegd dat hij altijd de juiste methode zal 
kiezen die het beste past bij de opgave. Het is 
vooral de methode of procedure die het beste 
bij hemzelf past, die hij zal kiezen. Voor het 
overige is hij zeer gezagsgetrouw en daarmee 
uiterst betrouwbaar. 

De gemiddelde mens is uiteraard  genuanceerder  
dan  dat hij precies past binnen een van de 
beschreven karakters. Zij vormen eerder de 
uitzondering, dan de regel. Het gaat dan ook om 
het benoemen van de dominantie eerder dan de 
exacte nuance van een karakter. 

Een uitzondering wordt gevormd door de 
persoon die alle vier de velden bestrijkt. Hij is niet 
alleen zeer breed inzetbaar, maar bezit door zijn 
integrale perspectief vanuit het midden ook de 
kwaliteit om elementen vanuit de verschillende 
velden met elkaar in samenhang te zien en te 
verbinden. Tevens kan hij methodisch switchen 
waardoor hij een project kan bekijken vanuit 
verschillende perspectieven. 

kwaliteiten ontwerpteam
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analytisch doelgericht holistisch sublimerend

   praktisch methodisch associatief doelgericht

vraag

antwoord

werkwijze en affiniteit
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De financiële risico’s en verantwoordelijkheden 
bij een complex project kunnen zeer groot 
zijn. Men kan zich zodoende niet permitteren 
op louter intuïtieve basis een besluit te nemen. 
Onder invloed van toenemende transparantie in 
onze samenleving en de realisatie van projecten 
met gemeenschapsgeld, wordt het afleggen van 
een heldere verantwoording steeds belangrijker.

Het ontwikkelde instrument is analytisch van aard. 
Dat wil zeggen dat hiermee de mogelijkheid 
wordt geboden een opgave systematisch in de 
volle breedte te verkennen. Het inzicht dat dat 
hiermee verkregen wordt is in te zetten voor de 
analyse van bestaande projecten, het verkennen 
van nieuwe en het toetsen van een ontwerp 
achteraf. De mogelijkheid bestaat het instrument 
als geheel of partieel in te zetten, afhankelijk van 
de gewenste informatie.

Bij aanvang van een project is het van belang 
de aard hiervan in te schatten, zodat het 
juiste middel of de juiste methode wordt 
gebruikt voor verkenning van de opgave. Het 
onderhavige instrument is speciaal ontwikkeld 
om een complexe opgave op analytische wijze 
te verkennen en bespreekbaar te maken.

Het instrument is individueel of collectief in te 
zetten. De individueel verkregen inzichten zijn 
van dien aard dat ze de basis kunnen vormen 
voor een inhoudelijk transparante discussie. 
Indien de deelnemers niet zijn ingevoerd in deze 
aard van verkenning, bestaat de mogelijkheid dit 

onder begeleiding door te voeren. Zo heeft men 
op een efficiënte en uiterst effectieve manier 
een project bij aanvang inzichtelijk gemaakt of 
op transparantie getoetst na afloop.

Nadat er inzicht is in de relevante ontwerpaspecten, 
is de betekenis te beschrijven, waarmee de 
conclusies eenduidig en begrijpelijk tot uiting 
komen. De beschrijving vormt de basis voor 
het project en is leidend bij verdere uitwerking. 
Deze is vervolgens in te zetten bij het selecteren 
van een ontwerpteam. Deskundigheid, ervaring 
en affiniteit zijn optimaal af te stemmen op een 
opgave.

De systhematische en integrale methodiek maakt 
het mogelijk om het instrument in te zetten voor 
het beschrijven van de corporate identity van 
een onderneming. Dit gebeurt indien men men 
de onderneming tot onderwerp van de opgave 
maakt. Hiermee bestaat tevens de mogelijkheid 
om een vergelijk te maken ten opzichte van de 
concurrentie.
 
Alles wijst erop dat het instrument universeel 
toepasbaar is voor het verkennen en beschrijven 
van producten, processen en personen. Dit 
is echter nog niet uitgebreid onderzocht. 
Voor dit moment wordt dit dan ook eerder als 
mogelijkheid dan als wetenschap gezien. Mijn 
achtergrond als architect heeft ertoe geleid dat 
ik het instrument in eerste instantie voor het 
vakgebied van de ruimtelijke ontwerpopgaven 
wil inzetten en toetsen.

toepassingsgebied van het instrument
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Het ontwikkelde instrument biedt de 
mogelijkheid relevante ontwerpaspecten 
integraal en systematisch in beeld te brengen. 
Het is een analytisch hulpmiddel, waarmee 
informatie verifieerbaar is te winnen. Onderdelen, 
niet gebaseerd op feiten maar op een 
mening, zijn te benoemen vanuit verschillende 
verantwoordelijkheden waardoor ze open zijn te 
bespreken en af te wegen. 

Zodra de relevante ontwerpaspecten zijn 
benoemd, zijn ze te onderwerpen aan een 
risicoanalyse. Zo zijn de mogelijkheden en de 
risico’s afzonderlijk in beeld te brengen en af te 
wegen. Door deze afweging in het begin van 
een project, is te voorkomen dat er onnodig tijd 
en geld verloren gaat. Ook valt te bepalen of de 
gewenste kwaliteit haalbaar is.

Door inzicht in de relevante ontwerpaspecten 
zijn de kwaliteiten van het ontwerpteam zo goed 
mogelijk af te stemmen op aard en omvang van 
de opgave. Zoals reeds eerder gemeld gaat 
het erom deskundigheid, ervaring en affiniteit 
optimaal te combineren en af te stemmen op de 
aard van de opgave. 

Als analogie zou ik willen verwijzen naar de 
tuinbouwindustrie: 
Onkruid bestaat niet. Alleen planten die op de 
verkeerde plek staan.

Het instrument valt in te zetten om voorafgaand 
aan een project de mogelijkheden en risico’s 

te inventariseren. Ook kan men hiermee de 
kwaliteiten van een bestaand project achterhalen 
en benoemen. Door de negen velden afzonderlijk 
te bezien, zijn vanuit een bestaande situatie 
tevens de openstaande velden te verkennen. 
Door uit te gaan van verschillende scenario’s zijn 
de geloofwaardige varianten inzichtelijk in beeld 
te brengen en vergelijkbaar.

Een instrument als dit biedt veel voordelen, mits 
tijdig ingezet. Het kost hooguit een paar uur een 
verkenning door te voeren, maar levert weken 
of zelfs maanden aan tijdwinst op. Aan de hand 
van de uitkomst doet men, indien nodig, verder 
onderzoek. De informatie leidt tot meer inzicht, 
waardoor een project op basis van inhoud is te 
sturen. Het grootste voordeel ligt waarschijnlijk 
in de kans het te realiseren project optimaal te 
laten aansluiten bij de geformuleerde opgave.

In theorie is het instrument nu op een punt, 
waarmee het geloofwaardig is in te zetten. 
Door het te toetsen in de praktijk valt zowel de 
meerwaarde als het gebruiksgemak vast te stellen. 
Ik zou opdrachtgevers dan ook willen oproepen 
het instrument in te zetten en te beproeven. Er 
valt niets te verliezen, maar als het werkt veel 
te winnen. Daarbij gaat de gedachte niet alleen 
uit naar een financiële winst, maar ook naar de 
toename aan onderling begrip en verbetering 
van de kwaliteit doordat deze beter aansluit op 
het oorspronkelijke verwachtingspatroon.

conclusies en aanbevelingen
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Het komt regelmatig voor dat we in de gemeente 
Amsterdam als team Gebiedsontwikkeling het 
bestuur van de stad moeten adviseren en een 
positie moeten innemen die wij op gevoel zullen 
definiëren als vraagstukken van kwaliteit. “Het 
gaat over de toekomst van de stad” zeggen we 
dan om onze mening enig belang te geven. 

Het kan gaan over of de gemeente een initiatief 
van een reuzenrad een plek wil geven en waar. Het 
kan gaan over de vestiging van een nieuw casino. 
De toenemende druk van toeristen en de lange 
wachtrijen bij de grote musea doen de behoefte 
voelen om een nieuw museum te realiseren. 
Maar wat wordt daar dan tentoongesteld, waar 
moet het komen en hoe ziet het eruit? De stad 
trek duizenden studenten. Ze moeten worden 
gehuisvest, maar waar en hoe? 

Vanuit het “instrument” zoals beschreven in dit 
boek herken ik dat er dan snel wordt geschakeld 
van het ene vakje naar het andere, van initiatief, 
maar project, naar geschiktheid. Daarbij wordt 
veel als gegeven beschouwd om de afweging 
te vereenvoudigen. Het initiatief, het idee, soms 
zelfs de locatie, het project en de vormgeving 
wordt gezamenlijk opgevat als ‘het voorstel’. 
Vervolgens neemt de gemeente een positie in 
vanuit een politiek-bestuurlijke opvattingen en 
de actieve of passieve rol die we hebben ten 
opzichte van ‘het voorstel’. In deze intuïtieve 
wijze van beoordeling wordt soms met enige 
aanpassingen een voorstel wel gefaciliteerd, 
maar wellicht gaan er ook wel voorstellen 

verloren ten opzicht van een meer analytische 
manier van beoordelen of ontwerpen. 

Ik moest bij het thema van goed 
opdrachtgeverschap ook denken aan de 
stedenbouwkundige structuur van het 
zogenaamde centrumeiland van IJburg. In de 
zomer van 2015 gaan we voor de derde keer 
nadenken over de stedenbouwkundige opzet. Dit 
eiland wordt binnenkort bebouwd en ligt nu nog 
aan de noordelijke rand van IJburg, maar straks 
in het geografische midden. Het eerste ontwerp 
van voor de crisis kende hoge dichtheden en een 
klassiek winkel- en voorzieningencentrum. Het 
tweede ontwerp gedurende de crisis had een 
opportunistische insteek: Er was weinig geld, 
er was echter wel een demografische behoefte 
aan grondgebonden stedelijk wonen, zodat de 
nadruk kwam te liggen op een eiland vol met 
zelfbouw. In de derde en huidige ronde hebben 
we ons voorgenomen fundamenteler na te denken 
over wat een geografisch centrum is in een tijd 
dat men winkelt via internet, communiceert via 
de smartphone en bijeenkomt op willekeurige 
plekken in individuele netwerken. We stellen 
ons vragen over de rol die de overheid speelt 
en komen tot de conclusie dat deze wel anders 
maar ook relevant is: een centrum bouw je niet 
voor de bewoners van morgen, maar voor de 
komende vier of vijf generaties. Het interessante 
is dat de locatie (omgeven door water) veel 
meer aanknopingspunten biedt voor een tijdloos 
concept dan wat wij dachten: Enkel de ruimtelijke 
randvoorwaarden voor een uitgifte-stramien. 

bijdrage Annius Hoornstra

de sublieme match van opdrachtgever en ontwerper 
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Door er goed over na te denken accepteren 
we ook niet de vormuiting in de stedenbouw 
wanneer deze te modieus is. De openheid, de 
fijnmazigheid, de samenhang en de mogelijke 
variatie van de functiekaart bepalen het succes. 
Verschillende groepen zullen door de tijd heen 
het centrum moeten kunnen modelleren en 
tegelijkertijd zich daar nu door aangetrokken 
voelen door te investeren.

Ook uit andere projecten herken ik de intuïtieve 
poging om opgave, locatie en budget te 
verenigen met opvattingen en ambities. Het is wel 
voorgekomen dat we zeer tevreden waren over 
de uitgekozen architect en het ontwerp, maar 
het ging ook wel eens mis. Ik durf wel te stellen 
dat dit veel te maken had met onuitgesproken 
opvattingen die niet overeenkwamen tussen 
opdrachtgever en architect. Veel boeken over 
opdrachtgeverschap begin jaren negentig geven 
aan dat een van de belangrijkste succesfactoren 
voor kwaliteit die ene bevlogen opdrachtgever 
was. Het zou aardig zijn met het instrument uit 
dit boek in de hand te onderzoeken of er niet 
eenvoudig een objectiveerbare sublieme match 
te vinden is op vele vlakken tussen opdrachtgever 
en ontwerper.

Annius Hoornstra
adjunctdirecteur gebiedsontwikkeling
en transformatie, gemeente Amsterdam
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Het is frustrerend, het is uitdagend en het is nu 
en nooit meer.
Gewoon een reactie van een opdrachtgever: Een 
multinational die een nieuw hoofdkantoor wil.
Ja, we zijn toe aan wat nieuws, het moet 
eigentijdser, het moet de medewerkers 
ondersteunen en ook een beetje smoelen.

En dan begint de lange, lange weg. De weg met 
vele adviseurs die natuurlijk vaak meteen weten 
wat de oplossing zou moeten zijn. De weg langs 
de vele dogma’s van “het nieuwe werken”. De 
weg die door projectontwikkelaars geëffend 
wordt. Een weg die van hoog tot laag gaat, die 
kronkelt, een weg waarvan de verkeersborden 
soms net de verkeerde kant uitwijzen.
Wat de markt van aanbieders moet, of zou 
moeten doet om de onderneming die zich 
wil (her)huisvesten goed te adviseren en te 
begeleiden? 

Piet Grouls houdt in dit boekje een hele mooie 
theoretische verhandeling. En Piet heeft gelijk: 
In de ideale wereld heeft Piet het grootste gelijk 
zelfs. En in de praktijk heb ik recentelijk een 
project mogen managen dat veel elementen 
van Piet in zich succesvol huisvestte. Maar nog 
recenter kwam ik in het zicht van een project 
waar op basis van platte berekeningen versus 
begroting dat project werd gegund wetende dat 
het totale project groter zal uitpakken dan het 
gegunde deel. Voor de opdrachtnemer is dan de 
buit binnen: al het meerdere is “vet meerwerk” 
en de argeloze opdrachtgever blijft zitten met 

een ander vet: “Vette rekeningen”
De oplossing ligt in het starten van vertrouwen 
tussen partijen door middel van het opengooien 
van elkaars belangen. Als je die weet en snapt 
(ook niet onbelangrijk) dan ga je met elkaar 
de business case fase in. Geen gesloten boek, 
geen kist van pandorra. Open calculaties, met 
een afgesproken winstmarge per partij. Ik weet 
zelfs een initiatief ( iMPULS) dat spreekt van een 
gezamenlijk winstfonds, waarvan alle partijen, 
inclusief de opdrachtgever, bij betrokken zijn. 
Het model van openheid, vertrouwen en zelfs het 
gezamenlijke winstfonds, is dan dé basis waarop 
Piet verder kan bouwen met zijn model. En als 
die basis goed staat, ja, dan geloof ik dat partijen 
openstaan voor de nadere invulling.
Dan zijn alle ingrediënten aanwezig om te komen 
tot een succesvol (her)huisvestingstraject voor 
álle partijen.

Dan is er geen frustratie en wel een mooie 
inspirerende uitdaging......en smaakt het vast 
naar meer.

Flip Verwaaijen
directeur/eigenaar Verwaaijen Management BV

een mooie inspirerende uitdaging

bijdrage Flip Verwaaijen

54



Elk bureau is  op eigen wijze  de crisis te lijf 
gegaan. Onder hen zijn een er aantal die de 
afgelopen jaren mede gebruikt hebben voor 
..... reflectie. Reflectie op  beroepspraktijk, op 
de vraag wat de crisis voor hem of haar heeft 
betekend. Te beginnen bij wat er mis ging in 
2008 en waarom. En wat  ervan geleerd kan 
worden. En wat  je ervan kan meegeven aan de 
nieuwe generatie jonge architecten.
Piet  Grouls van Architecten van Mourik is ook zo’n 
Haagse architect die diep heeft nagedacht in de 
afgelopen jaren. En wat ie bedacht schreef ie op. 
Hij discussieerde er met anderen over en voelde 
toen alleen maar meer noodzaak te schrijven. 
Piet heeft het in dit essay over “onderzoek” en 
“ontwerpaspecten”, een beetje afstandelijke 
woorden die hij gebruikt om zijn denkwerk te 
duiden. Maar als je goed leest, straalt de passie 
ervan af! Deze man wil ons echt iets vertellen, 
dat is wel duidelijk. Wat dan precies? 
Antwoord: Piet heeft een hulpmiddel gemaakt 
om mensen die een ontwerpproces  met elkaar 
gaan doormaken, in staat te stellen elkaar beter 
te begrijpen.  Is dat nou nodig? Ja, dat is nodig. 
Naar mijn mening om twee redenen. 
Allereerst omdat er in de huidige markt 
sprake is van nieuwe verhoudingen: de (eind)
gebruiker zit  vandaag de dag  óók  aan de 
ontwerptafel! Vroeger niet, maar nu wel!  O 
jee! In de nieuwe  woningbouwopgave draait 
het om de eindgebruiker. Met dank natuurlijk 
aan Adri Duivesteijn. Wat hij  in Almere heeft 
gedaan, is gewoon fantastisch. De bewoners 
zijn daar ....... opdrachtgever. Maar let op, ook 

bij andere ontwerpopgaven zit die gebruiker 
aan tafel.  Des te meer is het noodzakelijk 
over een goed instrument te beschikken dat al 
vroeg in het proces helderheid kan bieden over 
mogelijkheden, ambities en de bijbehorende 
risico’s. 
De tweede en misschien nog wel belangrijker 
reden  voor deze tool is dat “taal”  een valkuil 
kan zijn. Elkaar verstaan is iets anders dan elkaar 
begrijpen.  Aan het begin van een ontwerpproces 
komt het erop aan elkaar goed te begrijpen, maar 
dan ook écht! Wat zijn de belangen, normen en 
waarden, kortom de drijfveren van al diegenen 
ie bij het ontwerpproces betrokken zijn. Niet 
meteen de inhoud induiken dus, zoals zo vaak 
gebeurt, maar eerst even tijd besteden aan 
elkaar: kunnen we  een goed team worden dat 
de klus gaat klaren? De boodschap is : investeer 
aan de voorkant in  elkaar. 
Ik ken een bouwende partij die óók vindt dat je 
beter vóóraf met elkaar de maaltijd met elkaar kan 
nuttigen en elkaar dus al wat beter leert kennen, 
dan bij de oplevering, vaak jaren later.  Dat is nu 
een belangrijk onderdeel van de projectaanpak 
geworden. Piet’s boekwerk investeert ook aan 
de voorkant.  Het  nodigt uit tot elkaar bevragen 
én doorvragen, net zo lang totdat duidelijk is wat 
iemand écht bedoelt. Dat is keihard nodig.De 
investering aan de voorkant betaalt zich dubbel 
en dwars terug  in hoge efficiëntie en zeer lage 
tot geen faalkosten.  Doen! 

Aad Bouwhuis
vlm directeur projectontwikkeling bij Vestia

investeer aan de voorkant in elkaar

bijdrage Aad Bouwhuis
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De wereld om ons heen verandert en wij 
veranderen mee, of we dat nu willen of niet.
Gebouwen worden complexer. Ze krijgen een 
nieuwe betekenis door de veranderde context 
en het aangepaste gebruik. Bij de ontwikkeling 
en realisatie (transformatie) is verregaande 
specialisatie een voorwaarde om te kunnen 
aanschuiven. Daarom verplaatst iedereen zich 
naar de rand van de opgave en neemt een 
specialistisch deelgebied voor zijn of haar 
rekening. Het gevolg is dat de synthese vanuit 
het integrale midden het nakijken heeft. In eerste 
instantie was het de bouwheer die deze rol 
vervulde. Hij werd opgevolgd door de architect, 
specialist in het formuleren en beheren van de 
kwaliteit van het product. Doordat omvang en 
complexiteit toenamen, liep het bij de projecten 
mis op het gebied van beheer en organisatie. 
De
bouwmanager nam deze rol over, maar was 
meer
gericht op de kwaliteit van het proces dan op het 
product, waarmee ook hij zich verplaatst heeft
naar de rand van de opgave. 

De centrale partij moet verstand hebben van 
zowel de kwaliteit als van het proces. Gebouwen 
zijn zo complex geworden dat besluitvorming 
vanuit uitsluitend bevoegdheid niet meer 
voldoende is. De aansturende partij van de 
toekomst is een integraal opererende. Deze is 
niet alleen bevoegd te besluiten, maar heeft 
ook inhoudelijk kijk op de zaak. Deze partij 
overziet het hele speelveld en schat in welke 

specialist op welk moment voor welk deelgebied 
het beste inzetbaar is. De integraal opererende 
partij vervult een interpreterende rol, brengt 
onafhankelijke specialisten met elkaar in 
verbinding en stemt ze op elkaar af. Inhoudelijke 
belangen in relatie tot  et project blijven centraal 
staan. De aansturende  artij motiveert, inspireert, 
informeert, interpreteert en communiceert 
integraal vanuit het midden. 

Deze partij is geen architect en geen 
bouwmanager, omdat die zich allebei naar de 
rand van het specialisme hebben begeven. Het 
is een nieuwe, in feite nog uit te vinden functie. 
Het is een generalist die beschikt over ervaring, 
deskundigheid, affiniteit met en inzicht in de 
opgave in de breedste zin van het woord. Het 
gaat niet alleen om de conceptuele, technische, 
esthetische en praktische aspecten, maar ook 
om inzicht in en het omgaan met de context 
van de opgave. Maar bovenal moet dit een 
mensenmens zijn, die om kan gaan met de 
verschillende inzichten, belangen en verlangens 
van partijen, zodat niet de verschillen maar de 
samenhang valt in te zetten bij het realiseren 
van het project. Voor deze partij moeten nieuwe 
instrumenten worden ontwikkeld die vanaf het 
begin inzicht geven in de opgave. Via het met 
dit onderzoek ontwikkelde instrument, wil ik 
daaraan bijdragen.

Piet Grouls 
c

TTT

de integrale positie in het midden
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je gaat niet wandelen om te wandelen
de ontdekking van de relevante ontwerpaspecten

Piet Grouls TTT


