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Wat betekent integraal?

Integraal volgens van Dale: 

Allesomvattend, geheel, volledig



Waarom integrale blik?

 Ontwerp gebouwen complex in dynamische 
context

 Nog complexer bij zorggebouwen
 Deels door vele disciplines in bouwproces
 Complexiteit door prestatie-eisen
 Eisen veranderen in tijd
 Evidence-based building: toenemende kennis
 Analogie met evidence-based zorg



Waarom integrale blik?

 Optimalisering van waarden voor 
stakeholders die betrokken zijn bij 
bouwproces en gebouwgebruik.

 Bij zorggebouwen: specifieke aandacht voor 
zorgprocessen en behoeften voortkomend uit 
ziekten

 Raamwerk nodig om behoeften vanuit 
zorg(proces) te kunnen combineren met 
oplossingen uit de bouw
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 WHO: ICF
 Rutten: waardekadermodel

Basis van raamwerk
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ICF: wat niet?
Insulated Concrete Forms
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ICF



International Classification of 
Functioning, Disability and Health
Doel ICF: bieden van uniforme en gestandaardiseerde 

taal en ramwerk voor beschrijving van gezondheid
Elke component kan worden uitgedrukt in positieve en 

negatieve termen
 Gebouwen in ICF: omgevingsfactor of externe 

factor
 Externe/persoonlijke factoren geen onderdeel 

gezondheidsstatus. Niet geclassificeerd vanwege 
grote sociale en culturele variatie

 Gebouw als externe factor: invloed op gezondheid 
door focus op faciliteren of hinderen van 
functioneren. Combi met bouwmodel



Vraag en aanbod samenbrengen
waardekadermodel

 Zorg gefaciliteerd of ondersteund door 
integraal bouwen

 Optimaliseren waarden voor stakeholders
 Waardekadermodel / Model of Integrated 

Building Design
 Overzicht sub-aspecten van bouwproces
 Gewenste gebouwprestaties (mens-gebouw 

relatie) voor verschillende stakeholders op 
verschillende niveaus

 6 waarden, voor verschillnede stakeholders



6 S

 6 S-en (Brand, 1994)
 stuff, space-plan, services, skin, structure,  

site
 Iedere S eigen componenten met functies: 

oplossinge
 Kunnen bijdragen aan optimalisering 

waarden
 Totale waarde door integraal functioneren 

van waarden



Waardeniveau (Waarom: waarde-integratie)

Gebouw
Context

Vind de balans tussen de waarden 
(doelen) die de kansen op succes van een 
gebouw in een bepaalde context vergroten



6 waarden

Basale, functionele, lokale, ecologische, 
strategische en economische waarden



 Basale waarde bepaald door relatie gebouw-
individuele gebruiker en hun welbevinden

 Functionele waarde bepaald door 
ondersteuning van activiteiten en processen 
in een gebouw

 Economische waarde bepaald door relatie 
eigenaar en opbrengsten van een gebouw.
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Vraag en aanbod samenbrengen

 Behoeften van stakeholders
 Oplossingen binnen de bouw
 Fit
 Voor analyseren, evalueren en structureren 

onderzoeksdata
 Waarvoor gecombineerd raamwerk



Gecombineerd raamwerk

ICF karakteriseert externe factoren
Invloed op symptomen, hinder/ondersteuning 

activteiten of participatie
Aspecten van gebouwde omgveing en sociale 

factoren (zorg)
Waardekadermodel heeft toold om te 

analyseren welke externe factoren uit ICF 
iemand ondersteunen of hinderen

ICF: identificeren van behoeften
MIBD: oplossingen voor behoeften



Gecombineerd raamwerk
Basale waarde: individuele behoeften in ICF-

termen kunnen worden beschreven. Hinder 
en ondersteuning van omgeving kunnen 
worden geidentificeerd

Funtionele waarde: antwoorden en oplosingen 
voor de organisatie. Hinder en ondersteuning 
geidentificeerd op vlak van organisatie. 

Economische waarde: fit tussen vraag en 
aanbod (kosten baten analyse). Beschrijving 
hinder en ondersteuning voor individuen op 
macroeconomisch niveau.
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