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Wat is het?

Een Advanced Decision Room (ADR) is een plek waar iedere 
deelnemer inzicht kan krijgen in de oplossingsmogelijk-
heden van een probleem en wat de invloed van zijn inbreng 
daarop is. Denk daarbij aan problemen als integrale gebieds-
ontwikkeling, locatiekeuze, gebouwindelingen en herstruc-
tureringsplannen (zie onze specifieke productbladen).

Onderdeel van de ADR is een op maat gemaakt wiskundig 
optimalisatiemodel. In dit model kunnen de verschillende 
belangen van de partijen tegen elkaar worden afgewogen
en op basis van prioriteiten tot oplossingen worden 
gecombineerd.

Hoe werkt het?

Tijdens een ADR-sessie worden steeds opnieuw drie 
stappen doorlopen: 
- individuele inbreng voor aanpassing van invoergegevens
- optimalisatieberekening door het model
- presentatie en evaluatie van de resultaten door middel

van vlekkenplannen, programma’s, financiële overzichten,
Etc. 

Zo wordt een proces doorlopen waarin deelnemers gericht 
naar een gezamenlijke oplossing toewerken. Meestal zijn 
hiervoor één à twee bijeenkomsten voldoende.

Advanced Decision Room Plus

Een  Advanced Decision Room Plus (ADR+) is een speciale 
uitvoering van de  ADR vooral geschikt voor situaties waarin 
een deelnemer zijn individuele onderhandelingsruimte niet 
zichtbaar wil laten zijn voor de andere deelnemers .
Een ADR+ bestaat uit een netwerk van computers die met een 
centrale computer zijn verbonden. De centrale computer 
bevat het integrale optimalisatiemodel en krijgt zijn invoer 
vanuit de andere computers. Iedere deelnemer heeft de 
beschikking over één van deze computers en kan zelf 
(wijzigingen op) invoergegevens naar de centrale computer 
doorgeven.

Wat levert het op?

Toepassing van de ADR leidt tot:
- processtructuur voor vergaderingen en workshops
- vertrouwen van deelnemers in het proces
- ruimte voor uiteenlopende meningen
- vergemakkelijking van processen dankzij de mogelijkheid

tot parallelle en anonieme bijdragen
- coalitievorming over gezamenlijke standpunten door

vroegtijdige onderhandelingen over elkaars standpunten 
- verkorting procesdoorlooptijd
- goed beheer van gegenereerde kennis door de aan- 

wezigheid van het groepsgeheugen
- groepsoptimalisatie: plannen met breed draagvlak

(ruimtelijk, functioneel, financieel, maatschappelijk etc.)

Projecten 

De ADR is in de loop der jaren projecten toegepast (zie 
voorbeeldenop de achterzijde van onze specifieke informa-
tiebladen). De ADR+ is recentelijk ontwikkeld in samen-
werking met de leerstoel Bouwinformaticatie van de facul-
teit Bouwkunde van de TU Delft en toepasbaar gemaakt 
voor projecten in Stadshavens Rotterdam en voor het 
project Masterplan Schieoevers (zie achterzijde).  Vraag 
voor informatie over het oorspronkelijke Schieoeverspro-
ject naar het productblad Stedelijke herstructurering.

Informatie en contact

Voor meer informatie over onze producten en projecten
of voor een presentatie over onze werkwijze kunt u con-
tact opnemen met Evelyn Wilms of Sabine Micheels, tele-
foon 015-2154242, of een mail sturen naar mail@adecs.nl.  
Informatie is eveneens verkrijgbaar via onze website 
www.adecs.nl.

Adecs B.V.

Adecs is als onafhankelijk adviesbureau ruim 20 jaar actief 
op het gebied van ontwikkeling en toepassing van beslis-
kundige methoden en technieken.  Daarbij richt Adecs zich 
vooral op participatieve planvorming en interactieve besluit-
vorming op het gebied van complexe ruimtelijke,  econo-
mische en logistieke vraagstukken.  Adecs levert hiervoor 
het besliskundig instrumentarium en onafhankelijke proces-
begeleiding.
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ADVANCED DECISION ROOM (PLUS)



Decision Room Masterplan Schieoevers
(Naar aanleiding van integrale 
gebiedsontwikkeling Schieoevers)

Zeven deelnemende partijen :
- bedrijvenkring Schieoevers
- gemeente Delft, afdelingen 

Wonen, Kantoor en Bedrijvig-
heid, RO & Milieu, Financiën

- Provincie Zuid-Holland

Het gebied is ingedeeld in 
30 kavels met zes mogelijke
functies per kavel.
        

       

              Invoerscherm per deelnemer

Iedere optimalisatie levert de volgende 
uitvoerschermen

provincie

Pd5-3

Bij iedere optimalisatie verschijnt direct een nieuw vlekkenplan

score per functie

functietoedeling per kavel

financiële resultaten
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