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Voor mijn allerliefste ‘vrouwtje’ Irma, die al die jaren het onmogelijke heeft opgebracht 
om mij de vrijheid te geven dit onderzoek te kunnen uitvoeren. 
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Al op zeer jeugdige leeftijd van ongeveer 5-6 jaar 
ging ik met mijn vader, die een bouwbedrijf had, 
mee naar de werf om spijkers uit bekistinghout te 
trekken. In die tijd werd de betonbekisting vrijwel 
uitsluitend gemaakt met houten delen en klampen. 
Er lagen enorme bergen hout waar een aantal 
mensen dag in dag uit bezig waren dit hout spijker-
vrij te maken en te ontdoen van betonresten.
Toen ik 16 jaar oud was heb ik in mijn eentje een 
garage	voor	2	auto’s	gebouwd.	De	fundering	en	de	
betonvloer zelfs met de hand gemengd en gestort.
Na de HTS in Tilburg (in de vakantie na het 2e jaar 
hebben we een huisje voor een leraar gebouwd) 
ben ik in het bouwbedrijf van mijn vader begonnen 
als uitvoerder en heb daar tot mijn pensioen alle 
fasen van het bouwbedrijf doorlopen.
Als bouwer in hart en nieren wilde ik ook graag wat 
van mijn ervaringen doorgeven aan de volgende 
generatie. 
Deze ervaringen hebben geleid tot dit onderzoek 
dat gebaseerd is op 3 overwegingen:

VOORWOORD
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1. Het bouwproces en het bouwproduct
Het proces en het product dat door de 
bouwers wordt afgeleverd moet dringend 
worden aangepast aan de wijze waarop andere 
producenten met hun klanten omgaan en hun 
producten	afleveren.	
In deze overtuiging sta ik niet alleen gezien de 
vele ontwikkelingen die zich momenteel afspelen 
bij de bouw van projecten. In het kleinere werk 
zie je bijvoorbeeld bouwmanagement bedrijven 
die als een soort aannemer optreden, personen 
die in de bouw gewerkt hebben en vrienden 
adviseren,	samentrekking	van	ZZPer’s	en	talloze	
andere vormen. Bij grotere projecten zie je nieuwe 
aanbestedingsvormen en allerlei aanpassingen 
hierop, om als opdrachtgever meer controle te 
kunnen uitvoeren. Deze veranderingen zijn alleen 
ontstaan, omdat er een ontevredenheid heerst, 
maar of ze verbeteringen zullen brengen en 
standhouden is de vraag. Er verandert namelijk 
weinig	aan	het	‘werkelijke’	bouwproces,	terwijl	
technologieën,	materialen	en	werkmethoden	sterk	
veranderen en een nieuwe aanpak zullen vragen, 
die complexer en meeromvattend is. 
Ondanks de nieuwe managementmethoden, 
technieken en IT-hulpmiddelen is de vooruitgang 
wat	betreft	de	effectiviteit	en	efficiency	op	de	
bouwplaats nog gering. 

2. De fragmentatie van het bouwproces
Door de ontwikkeling van nieuwe materialen en de 
toepassingen van meer gevarieerde bouwwerken 
zijn veel meer specialisten nodig om een 
bouwwerk te realiseren. Regelgeving heeft ertoe 
geleid dat bedrijven uiterst terughoudend zijn in 
het aangaan van vaste dienstverbanden. Er zijn 
dus meer bedrijven nodig om een bouwproject te 

realiseren. Dit noemt men de fragmentatie van het 
bouwproces. Door de vele bedrijven en de korte 
looptijd van projecten is de aansturing hiervan en 
de organisatie van een effectieve samenwerking 
veel complexer en levert het ook praktisch vele 
problemen op. 

3. De Lean filosofie
een	van	de	uitgangspunten	van	de	Leanfilosofie,	
een managementtheorie, is “Go to gemba and 
convince yourself” (J.K. Liker 2004). Gemba 
(shopfloor)	is	de	plaats	waar	de	werkzaamheden	
worden uitgevoerd. Het gaat dus om de praktijk. 
Veel van de beschreven situaties met oplossingen 
herken ik vanuit mijn eigen ervaring. Het contact 
met	de	Lean	filosofie,	de	menselijke	factor	hierin	
en mijn bijna 55 jaar ervaring in de bouw, heeft 
mij de overtuiging gegeven dat bij een volledige 
toepassing hiervan op het bouwproces, onder 
prettigere werkomstandigheden, een veel beter 
en goedkoper product kan worden gerealiseerd, 
waar iedere partij tevreden mee zal zijn. Een echte 
win-win situatie.
Om dit te bereiken heb ik contact gezocht met 
Ger Maas, hoogleraar uitvoeringstechniek aan de 
Technische Universiteit te Eindhoven. Ik kende 
hem van het schoolbestuur uit onze woonplaats 
en met hem heb ik overlegd wat te doen om “de 
bovenkamer” actief te houden en mijn ervaring 
niet onbenut te laten. Zelf dacht ik aan een master, 
maar hij adviseerde mij om via een plaats in zijn 
onderzoeksteam ‘Performance Engineering for 
Built	environments’	(PeBe)	en	een	periode	van	
inwerken een promotieonderzoek te doen. Het 
cirkeltje halverwege onderstaande afbeelding 
geeft deze positie aan. Het zou ruim 10 jaar duren! 
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[1] UCB. De stichting Universitair Centrum voor Bouwproductie stimuleert de uitwisseling van kennis tussen bedrijven en 
universiteit (thans opgeheven). De praktische uitvoering was in handen van Ger Maas en Frans van Gassel.
[2] ARPA werkt als leaninstituut aan de ontwikkeling van mensen door het geven van bewustwordingstrainingen en het 
geven van lean trainingen in de bouw.
[3] PEBE. Performance Engineering for Built Environments.
[4] PHEBE. Public Health Engineering for Built Environments.

Figuur 1 Structuur onderzoeksteam PEBE.

In eerste instantie ben ik het traject gestart 
onder	zijn	supervisie	en	Frans	van	Gassel	als	
begeleider. Hij heeft me wegwijs gemaakt in de 
wetenschappelijke wereld. Dit is hoofdzakelijk 
gebeurd door medewerking aan het geven van 
colleges in diverse vakken.
In 2008/2009 heeft de UCB1 in samenwerking 
met ARPA2 een training lean management 
georganiseerd. Deze training was op directie-
niveau en gebaseerd op het op gang brengen 
van vernieuwing van het productieproces in 
de werksituatie. In de samenstelling en 
begeleiding van deze training heb ik vanwege 
mijn interesse in Lean een grote rol gespeeld. 
In deze periode is de onderzoeksgroep PEBE3 
de samenwerking aangegaan met Annelies van 
Bronswijk wat heeft geleid tot de nieuwe groep 
PHEBE4. 
Mijn onderdeel in deze groep betrof Lean 
management. In dit verband ben ik behulpzaam 
geweest bij het geven van colleges in het vak 
‘Health	and	Comfort’	en	onderzoek	gedaan	in	het	
project Vathorst te Amersfoort. Samen met Liliana 
abarca,	een	super	fijne	collega,	ben	ik	naar	sierra	
Leone geweest. Zij om verbetering te stimuleren 
op het gebied van afvalinzameling en verwerking 
en ik als hulp tijdens de instructies, mee te praten 
over aanbestedingsvormen en om de afvalstromen 
te bestuderen. 
De	onderzoeksgroep	met	Francesco,	ruben,	
Liliana, Gaby en Michiel als promovendi was een 
heel prettige groep waaraan ik nog vele goede 
herinneringen heb. Ook de faciliterende leden, 
waartoe ik in eerste instantie ook behoorde zoals 
Paul, Bert, Jules, Cor en speciaal Hans Kleine zal 
ik niet licht vergeten.
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geboden, terwijl Jos indien nodig steeds paraat 
was. Met mijn begeleider Gert Regterschot heb ik 
vele prettige en productieve uren doorgebracht. 
Samen met onze dochter Willemijn heb ik de tekst 
taalkundig doorgenomen.

Een onderzoek op deze schaal is buiten de 
bovengenoemde personen onmogelijk zonder de 
hulp van velen. Hulp die bestaat uit het faciliteren 
van de omstandigheden, de inhoudelijke hulp, 
het leveren van de benodigde data vanuit de 
bedrijven en mentale steun. Speciaal wil ik nog 
noemen Jos, Tillmann, Gert, Peter, Willemijn, 
Fleur	en	alle	bedrijven	die	hebben	meegewerkt	
aan de interviews en enquêtes. Allen nogmaals 
hartelijk dank voor jullie tijd, inspiratie en inzet. 

Dit onderzoek heeft zich afgespeeld in een 
andere wereld dan waarin ik altijd heb gewerkt en 
geleefd. Ik heb het ervaren als een groot goed dit 
te mogen meemaken, het heeft mijn gezichtsveld 
enorm verbreed. De prijs was echter heel hoog. 
Irma, kinderen en kleinkinderen bedankt voor jullie 
begrip en nu weer vol samen verder want ik ben 
pas 75. 

Wim van den Bouwhuijsen, Vught 2020.

[1] ENCORD. European Network of Construction Companies for Research and Development. Ger Maas was de voorzitter 
van deze Europeesche organisatie.
[2] Dit onderzoek is uitgegeven in 2014. The value of lean Construction, a model of performance measurement for 
Lean building projects.

Vanwege het pensioen van Annelies in 2012 is de 
groep langzaam uitgedoofd.
Door mijn Lean interesse ben ik een vijftal jaren 
actief geweest in de Lean Construction werkgroep 
van ENCORD1. Onder de deelnemende bedrijven 
heb ik een onderzoek uitgevoerd hoe zij dachten 
over de waarde van Lean Construction Manage-
ment2. Dit was mijn laatste activiteit in de groep. 
Hierna heeft Ger Maas vanwege het behalen 
van zijn pensioenleeftijd onze samenwerking 
beëindigd.	Het	was	een	heel	mooie	tijd,	waarin	
de omgang met de studenten/jeugd mij veel 
inspiratie heeft gegeven. Allen hartelijk dank 
hiervoor.

Hierna is een nieuwe periode aangebroken. Jos 
Lichtenberg was bereid om me als promotor te 
begeleiden om mijn kennis op Lean gebied te 
combineren	met	de	ideeën	die	ik	had	op	het	
gebied van het bouwproces en de fragmentatie 
in het bouwproces. We hebben samen een route 
uitgezet hoe we het beste deze drie onderwerpen 
konden combineren in een onderzoek. Daarna 
is een lange zoektocht naar data gestart. In de 
eerste fase heb ik veel hulp gehad van Peter van 
der Waerden. Ook mijn 2e promotor Tillmann 
Klein heeft me met zijn heldere kijk veel steun 
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SAMENVATTING

Doel – Het doel van dit onderzoek is om de 
aannemers, vooraf aan een DBB-aanbesteding, 
een alternatief samenwerkingsmodel voor te 
stellen, op basis van Lean management principes, 
met	essentiële	vaste	onderaannemers,	dat	is	
gebaseerd op een overlegstructuur op basis 
van de principes van LPS, waarmee tijdens de 
aanbestedingsperiode1 gezamenlijk de aanpak van 
het	werk	wordt	bepaald,	en	de	mogelijke	risico’s	
worden afgewogen, zodat tijdens de realisatie op 
basis van LPS het proces kan worden beheerst, 
om daarmee een betere prestatie te behalen die 
meetbaar	is	met	de	KPi’s	sfeer,	prijs	en	kwaliteit.	
Ontwerp/methodologie/benadering– 
de basis van het onderzoek is gebaseerd op de 
14 management principes van J.K. Liker en het 
in dit onderzoek voorgestelde Proces Integratie 
Samenwerkingsmodel (PISM). Dit conceptuele 
model is opgebouwd uit 4 procesfasen te weten: 
1) de selectie van de juiste onderaannemers, 2) 
de voorbereiding, 3) het risicomanagement, 4) de 
procesbeheersing. Het model heeft als beginpunt 
de ontvangst van de aanbestedingsstukken van 
kleine- en middelgrote projecten in de sector 
Bouw en Utiliteit (B&U) en het eindigt bij de 
oplevering van het project. 
Het is een praktijkgericht onderzoek naar de 
problemen die zich kunnen voordoen bij 
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[1] Dit is de tijd tussen het aanvragen door een opdrachtgever van een offerte en het inleveren van de betreffende 
offerte.
[2] De respondenten die een relatie hebben met de bouwbedrijven worden gedurende dit onderzoek en speciaal bij de 
statische analyses voor de duidelijkheid ‘aannemers’ genoemd.
[3] Deze respondenten die een relatie hebben met de leveranciers en onderaannemers worden gedurende dit 
onderzoek en speciaal bij de statistische analyses voor de duidelijkheid onderaannemers genoemd.
[4] Tenminste voorzover mij bekend is. 
[5] Of die ‘lean werken’ en bereid waren mee te werken aan het onderzoek.

bouwprojecten die volgens het Design Bid 
Build (DBB) model worden aanbesteed en die 
voortduren tot de eindoplevering van deze 
bouwprojecten. 
De toegepaste methodiek is data verzameling 
door middel van een enquête, de 14 (Lean) 
management principes volgens J.K. Liker en 
overige relevante wetenschappelijke literatuur. 
Door middel van deze enquêtevragen worden 
de Likerprincipes meetbaar gemaakt.
De statistische analyses zijn uitgevoerd met 
gebruikmaking van SPSS en de bedrijfskundige 
analyses zijn uitgevoerd met behulp van de 
uitgebreide	Quality	Function	Deployment	(QFD)	
methode volgens Davide Maritan (Maritan, 2015).
De respondenten zijn vertegenwoordigers van 
bouwbedrijven2 (aannemers), leveranciers en 
onderaannemersbedrijven3 (onderaannemers). 

Met	QFD	worden	de	prioriteiten	in	het	gehele	
bouwtraject bepaald. Van belang hierin zijn: 
wat verlangt de onderaannemer als klant in 
het bouwproces, op welke manieren komt dit 
tot uiting, welke kenmerken nodig zijn van 
de partijen in de verschillende fasen van het 
bouwproces, welke stap is het belangrijkst in PISM. 
Voor de analyses zijn de opdrachtgever en de 
onderaannemer de klant in het proces. 
Resultaten – de aannemers denken hetzelfde 
als de onderaannemers over het management van 
het proces. Dit blijkt uit een duidelijke behoefte 
aan samenwerking, maar dit wordt gehinderd door 
het aanbestedingssysteem waarin de laagste prijs 
dominant is. Samenwerking op bouwprojecten 
op basis van de 14 managementprincipes van 
Liker levert een betere werksfeer, een doelmatiger 
proces dat in prijs wordt uitgedrukt en uiteindelijk 
ook een betere kwaliteit op. De werksfeer wordt 
door de respondenten als het meest belangrijk 
ervaren. Als conclusie kan worden gesteld, dat 
onderaannemers niet alleen de uitvoerders van 

het werk op bouwprojecten zijn, maar dat zij ook 
betrokken dienen te zijn in het voor hen relevante 
bouwproces. Mensgerelateerde aspecten spelen 
hierin een grote rol. 
Onderzoeksbeperkingen – dit onderzoek 
heeft betrekking op samenwerking in processen 
waarin mensgebonden aspecten essentieel 
zijn. De criteria van deze samenwerking worden 
uitgedrukt in de indicatoren prijs, kwaliteit en 
sfeer. Deze begrippen zijn multidimensionaal 
en	daarom	niet	eenvoudig	te	definiëren.	De	
validering in de praktijk is moeilijk omdat er nog 
geen bouwbedrijven4 zijn die op deze wijze werken 
volgens de managementprincipes van Liker5. 
Praktische betekenis – er is op het terrein 
van projectmanagement in de bouwindustrie 
zeer veel onderzoek verricht, ook in samenhang 
met Lean bouwen. In dit onderzoek is als basis 
gekozen voor de uitgangspunten van “The 
Toyota Way”, een managementmodel voor 
massa productie, dat als grootste voordeel heeft 
dat het werkt met bruikbare principes (Gao and 
Low, 2014). Reden voor deze keuze is mede het 
onderzoek	van	j.F.	Womack	et al. (Womack, Jones 
and Roos,1990) dat zegt dat de toepassingen 
van de Lean principes in iedere bedrijfstak 
mogelijk zijn, waardoor de voordelen van een 
seriematige aanpak benut kunnen worden in 
andersoortige productieomgevingen. Het model 
van Liker combineert de procesbenadering met 
de menselijke benadering. Het model blijkt ook 
voor de bouwindustrie zeer geschikt te zijn, mits 
er	van	een	grotere	variatie	en	flexibiliteit	in	het	
bouwproces wordt uitgegaan. De volgorde van 
opeenvolgende werkzaamheden moet passend 
zijn. 
Kernwoorden – bouwindustrie, 
projectmanagement, procesmanagement, Lean 
management, performance management.
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SUMMARY

THE INFLUENCE OF LEAN MANAGEMENT 
ON THE CONTROL OF THE CONSTRUCTION PROCESS

The purpose – of this research is to propose 
an alternative collaboration model preceding 
of a DBB tender, based on Lean management 
principles, with essential permanent subcontractors, 
based on a consultation structure and on LPS1 
principles, which jointly determines the approach 
to the work during the tender2 period, and weighes 
the potential risks so that during the realization on 
the basis of LPS the process can be controlled, in 
order to achieve a better performance measurable 
with the KPIs atmosphere, price and quality.
Design/methodology/approach – the 
fundament of the research is the 14 management 
principles of JK Liker and the proposed Process 
Integration Collaboration Model (PIS-model). 
This conceptual model is made up of 4 process 
phases: 1) the selection of the right subcontractors, 
2) preparation, 3) risk management, 4) process 
management. The starting point of the model 
is	the	acceptance	of	the	specifications	for	the	
procurement of small and medium-sized projects 
in the Construction and Utility sector (B&U) and it 
ends in the delivery of the project. 
It is a practical study of the problems that arise 
in construction projects that are tendered in the 
DBB	model	and	which	continue	until	the	final	
completion of these construction projects. The 
methodology used is a survey based on practical 
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[1] LPS, Last Planner System of production control. 
[2] This is the time between requesting a quote and offering the relevant quote.
[3] The respondents who have a relationship with the construction companies are called ‘contractors’ for the sake of this 
research and especially in the static analyses.
[4] These respondents who have a relationship with suppliers and subcontractors are labeled subcontractors and 
especially in the statistical analyses for clarity.
[5] At least as far as known.
[6] Whether they work Lean and were willing to cooperate in the investigation.

experiences, the 14 (Lean) management principles 
according	to	j.K.	Liker	and	other	relevant	scientific	
literature. The results were obtained through 
statistical analyses with SPSS and business analyses 
using	the	extensive	Quality	Function	Deployment	
(QFD)	method	according	to	Davide	Maritan.	
Respondents are representatives of construction 
companies3, suppliers and subcontractors4.
The	basis	of	the	study	concerns	jK	Liker’s	14	
principles.	For	this	reason	a	relationship	has	
been established between these principles and 
the survey. The variables found are analyzed and 
explained	with	jK	Liker’s	management	principles.	
Subsequently, the priorities throughout the 
construction process are determined: what the 
subcontractor as a customer in the construction 
process	requires,	in	which	ways	this	is	reflected,	
what characteristics of the parties are needed in 
the various phases of the construction process, 
which is most important in PISM. In the analyses 
the subcontractor is the customer. The result of 
the reliability analysis is a measuring instrument 
that shows the course of the construction process. 
Results – contractors think the same as the 
subcontractors about the management of the 
building process. This is demonstrated by a clear 
need for cooperation, but this is hindered by the 
procurement system where the lowest price is 
dominant. Collaboration on construction projects 
based	on	Liker’s	14	management	principles	
provides better working environment, a more 
efficient	process	expressed	in	‘price’	and	ultimately	
also a better quality. The working atmosphere 

is perceived by the respondents as the most 
important. 
As a conclusion, subcontractors are not only the 
performers of the work in construction projects, 
but that they should also be involved in the 
construction process relevant to them. Human 
related aspects play a major role in this. 
Research limitations – the broad research in 
which	definitions	are	compositions	of	concepts,	
ask for practical explanations of the concepts 
used. The review in practice is innovative because 
there are no construction companies that work 
according to the management principles as5 Liker6 
has described.
Valorisation – a lot of research has been carried 
out	in	the	field	of	projectmanagement	in	the	
construction industry, also in connection with Lean 
building. The basic of this study is “The Toyota 
Way”, a management model for mass production, 
which has the major advantage that it works with 
usable principles. The reason for this choice is 
also	the	research	of	jF	Womack	et al. that states 
that the applications of the Lean principles are 
possible in each industry, thus exploiting the 
benefits	of	a	serial	approach.	Liker	makes	the	
combination of the process with the human factors. 
The model also appears to be very suitable for the 
construction industry, provided that more variation 
and	flexibility	is	assumed	in	the	construction	
process. 
Key words – construction industry, 
projectmanagement, process management, Lean 
management, performance management. 
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In dit eerste hoofdstuk wil ik ingaan op de kaders waar bin-
nen het onderzoek zich begeeft, geef ik inzicht in het pro-
bleemveld en formuleer ik het onderzoeksdoel, presenteer 
ik een set onderzoeksvragen (wat wil ik te weten komen?) 
en ga ik in op de gebruikte onderzoeks-methoden (hoe ik 
het te weten kom). De hoofdstukindeling van deze disser-
tatie wordt aan het eind van dit hoofdstuk verduidelijkt.

Dit onderzoek brengt levenservaring in de uitvoerende 
bouw en interesse in de lean filosofie bij elkaar. Tijdens 
mijn carrière in het familiebedrijf heb ik mij vaak verwon-
derd over de manier van samenwerken in de bouw en mij 
afgevraagd of we wellicht zijn vastgeroest in samenwer-
kingsvormen en of daarin geen grote verbeteringen te 
behalen zouden zijn. Door veel te lezen over Lean, dat is 
ontstaan in de auto-industrie en met name buiten de bouw 
in productieprocessen is toegepast, vatte het idee post dat, 
ofschoon de bouw een bijzondere bedrijfstak is met wei-
nig repetitie, er wel degelijk van geleerd kan worden. De 
ervaringen met Lean in de bouw zijn tot nu oppervlakkig. 
Dat blijkt ook overduidelijk uit de omvangrijke survey1 die 
in het kader van dit onderzoek is uitgevoerd (hoofdstuk 5). 
Bij velen ontstaat het beeld van de Lean planningssessies, 
maar dat is slechts een tool als onderdeel van Lean project-
management dat veel meer omvat dan de planningsessies 
op zich. Het gegeven dat alleen al door het inzetten van de 
planningstool betrokkenen claimen Lean te bouwen is niet 
terecht en onnodig verwarrend. 

HOOFDSTUK 1
Inleiding

[1] Enquêteonderzoek 

1
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Hoewel er veel onderzoek naar samenwerking en samen-
werkingsmodellen voor bouwprojecten is verricht, is een 
eerder onderzoek dat gebruik maakt van de Lean manage-
menttheorie volgens Liker, zoals in hoofdstuk 3 zal blijken 
de belangrijkste gevolgde theorie (J. Liker, 2004), voor de 
beheersing van het bouwproces niet gevonden. Gao en 
Low geven aan dat een gebruik van de 14 principes van 
Liker voor de bouwindustrie mogelijk is (Gao and Low, 
2014). Vanwege de genoemde facetten is dit onderzoek 
relevant voor de bouw en de wetenschap. 
Dit onderzoek gaat specifiek over de samenwerking tussen 
het bouwbedrijf/de aannemer en de leveranciers/onderaan-
nemers op bouwprojecten en hoe de prestatie verbeterd 
kan worden gezien vanuit de Lean theorie volgens Liker. 

Onder een bouwbedrijf wordt in dit onderzoek verstaan 
een bedrijf dat in opdracht van een opdrachtgever op 
projectbasis bouwwerkzaamheden uitvoert. Bij kleinere 
projecten wordt nogal eens in plaats van over bouwbedrijf 
over aannemer gesproken. 
Het globale verschil tussen een leverancier en een on-
deraannemer is dat een leverancier alleen materialen en 
producten levert en een onderaannemer hoofdzakelijk 
werkzaamheden verricht, zowel inclusief- als exclusief de 
levering van materialen. 
De verschillende benamingen hebben dus verschillende 
betekenissen, maar in het kader van dit onderzoek is dit 
verschil niet aan de orde. Het gaat om de samenwerking 
op het bouwproject tussen de opdrachtnemer van de 
opdrachtgever en vervolgens diens opdrachtnemer (zie 
paragraaf 2.3). Zonder groepen tekort te willen doen 
worden om deze reden in dit hele verslag voor de eenvoud 
en de duidelijkheid de beide groepen aangeduid als de 
‘aannemer’ en de ‘onderaannemer’, tenzij een van beide 
duidelijk een andere betekenis heeft. De ontsluiting van 
de bronnen voor dit onderzoek is gebaseerd op literatuur, 
interviews en enquêtes.

H 1
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[1] In de bouwbranche wordt dit ook ‘prijskopen’ genoemd. Ondanks de wet- en regelgeving van overheidsinstellingen 
blijkt in de praktijk nog dikwijls dat uiteindelijk voor de laagste prijs wordt gekozen, al dan niet via omwegen. Dit met 
soms rechterlijke procedures als gevolg. Dit doet overigens geen afbreuk aan het doel van dit onderzoek, wat beoogt 
om via managementprincipes een betere prestatie te behalen.
[2] Belangrijke redenen hiervoor zijn boven op de grote investering, de lange doorlooptijd en het verwachtingspatroon 
dat men heeft. Het is voor veel mensen moeilijk om een voorstelling te maken van het bouwwerk, zowel esthetisch als 
qua maatvoering.
[3] Zo is op dit moment een plotseling acuut probleem ontstaan door de overmatige uitsttoot van stikstof en de 
vervuiling van de bodem door de chemische verontreiniging PFAS.
[4] Kwaliteit is een moeilijk eenduidig te definiëren term. In dit onderzoek is het een samenspel van waar voor je geld, 
nazorg, service, kortom zaken die van belang zijn bij de aankoop en gebruik van een product. Het is een KPI die in 
paragraaf 4.2 nader wordt uitgelegd.
[5] Sfeer heeft een relatie met de werkcondities en de onderlinge relaties tussen partijen die hier een verband mee 
houden. Zie paragraaf 4.2 voor nadere uitleg.
[6] Onder prijs wordt hier niet verstaan een bedrag in euro’s, maar de factoren die een relatie hebben met de 
samenstelling van de prijs. Zie paragraaf 4.2 voor nadere uitleg.
[7] Een uitzondering hierop betreft onderaannemers die een uniek product hebben, of bestekmatig zijn voorgeschreven.

Kenmerken van de bouwindustrie zijn dat het 
complexe (Baccarini, 1996)(Dallasega, Marengo 
and Revolti, 2020) producten (gebouwen) maakt, 
die doorgaans uniek in hun soort zijn en boven-
dien onder wisselende en moeilijke omstandighe-
den geproduceerd worden. De bouwindustrie is 
zeer	gefragmenteerd	(Fulford	and	standing,	2014)	
en er heerst, omdat de markt daar doorgaans de 
keuze voor maakt, een cultuur van concurreren op 
de ‘laagste prijs1’	(Orozco,	serpell	and	Olenaar,	
2011)(Cheaitou, Larbi and Al Housani, 2019). De 
branche is bovendien arbeidsintensief en ze heeft 
een grote duurzaamheidsfootprint (Jones, 2014). 
De investeringen ten behoeve van nieuwbouw en 
verbouw zijn hoog. Tegelijkertijd stellen we vast 
dat projecten zelden zonder mankementen en 
problemen worden opgeleverd2 (Kumaraswamy, 
1997)(Arditi, Koksal and Kale, 2000)(Love, Smith 
and Teo, 2018)(Baiburin, 2017). De faalkosten zijn 
hoog, er wordt weinig Lean gewerkt. Er heerst 
over het algemeen een kortetermijnvisie. Dat wil 
zeggen dat de meeste bouwers van project naar 
project werken3. Opgedane ervaringen worden 
om deze reden niet of slecht benut, waardoor het 
leereffect minimaal is (Love, 2020). In de com-
plexe situatie van de realisatie van bouwprojecten 
liggen	veel	onzekerheden	en	risico’s	op	de	loer.	
Mede door de wisselende inschattingen van deze 
onzekerheden	en	risico’s	ontstaan	grote	prijsver-
schillen in de aanbiedingsprijzen, welke dikwijls 
van invloed zijn op de kwaliteit4, de sfeer5 en de 

prijs6 (Kiran Kumar and Vimal Raj, 2020)(Hesham 
A. El-khalek, Aziz and Morgan, 2019)(Williams et 
al., 2015).
Het zogenaamde prijskopen van de opdracht-
gevers bij de aannemers zet zich 
voort in de keten in de richting van de onderaan-
nemers (en de leveranciers) (Hesham A. El-khalek, 
Aziz and Morgan, 2019). Onderaannemers (en 
leveranciers) moeten daarom eveneens vrijwel 
uitsluitend concurreren op prijs (Broft, Badi and 
Pryke, 2016). Onderaannemers (en leveranciers) 
hebben over het algemeen weinig zeggenschap 
op de voorbereiding, sturing en de kwaliteit van 
het totale bouwproces7 (Baiden and Price, 2011). 
Een consequentie hiervan kan zijn dat bij hen 
niet het projectdoel hoofdzaak is, maar wat hen 
het beste uitkomt vanuit ieder hun eigen bedrijfs-
perspectief	(Zhang,	Fu	and	Kang,	2018).	Het	zijn	
suboptimalisaties in plaats van een integrale aan-
pak van het proces waarin de mens de bepalende 
factor is en niet alleen uitvoerend (Rojanette, Liezl 
and Robert, 2019)(Solaimani and Sedighi, 2020).
De	twee	voorgaande	alinea’s	omvatten	het	centra-
le probleem van dit onderzoek. Kort samengevat 
ontstaat dit probleem door: 

 – De kenmerken van bouwprojecten 
(complex, uniek, te maken onder moeilijke 
omstandigheden);

 – De fragmentatie van de bouwproductie; 
 – De cultuur van de laagste prijs; en
 – Het	gebrek	aan	coördinatie	en	integratie.	

H 1.1

1.1
Probleemsignalering
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Het zogenaamde prijskopen van de opdracht-
gevers bij de aannemers zet zich 
voort in de keten in de richting van de onderaan-
nemers (en de leveranciers) (Hesham A. El-khalek, 
Aziz and Morgan, 2019). Onderaannemers (en 
leveranciers) moeten daarom eveneens vrijwel 
uitsluitend concurreren op prijs (Broft, Badi and 
Pryke, 2016). Onderaannemers (en leveranciers) 
hebben over het algemeen weinig zeggenschap 
op de voorbereiding, sturing en de kwaliteit van 
het totale bouwproces1 (Baiden and Price, 2011). 
Een consequentie hiervan kan zijn dat bij hen 
niet het projectdoel hoofdzaak is, maar wat hen 
het beste uitkomt vanuit ieder hun eigen bedrijfs-
perspectief	(Zhang,	Fu	and	Kang,	2018).	Het	zijn	
suboptimalisaties in plaats van een integrale aan-
pak van het proces waarin de mens de bepalende 
factor is en niet alleen uitvoerend (Rojanette, Liezl 
and Robert, 2019)(Solaimani and Sedighi, 2020).
De	twee	voorgaande	alinea’s	omvatten	het	centra-
le probleem van dit onderzoek. Kort samengevat 
ontstaat dit probleem door: 

 – De kenmerken van bouwprojecten 
(complex, uniek, te maken onder moeilijke 
omstandigheden);

 – De fragmentatie van de bouwproductie; 
 – De cultuur van de laagste prijs; en
 – Het	gebrek	aan	coördinatie	en	integratie.	

1.2
Probleemveld

De uitdaging om dit onderzoek uit te voeren 
vertrekt vanuit de vaststelling dat de samen-
werking tussen bouwer en onderaannemers te 
wensen overlaat en dat dit gegeven onderdeel is 
van een cultuur die een negatieve werking op de 
kwaliteit van het project heeft. Deze vaststelling 
is in veel literatuur beschreven (Deep, Gajendran 
and Jefferies, 2019)(Jang et al., 2019)(Zhang et al., 
2016)(Mahamid, 2016)(Eriksson, 2017), maar wordt 
ook uit eigen ervaring herkend. Het gaat daarbij 
in wezen om de samenwerking bij en daarmee 
de beheersing van het bouwproces gedurende 
de realisatiefase. De basis van de samenwerking 
wordt al bij de voorbereiding van de aanbeste-
ding gelegd. Dit onderzoek bestrijkt daarom het 
proces direct na de ontwerpfase bij het aanvragen 
van de offerte door de opdrachtgever en eindigt 
na de onderhoudstermijn.
Bij een traditionele aanbesteding waarbij een op-
dracht wordt gegeven (aankoop gedaan) op basis 
van de laagste prijs schijnt het eenvoudig om 
een	project	strak	te	specificeren	en	te	calculeren,	
omdat het project door middel van een bestek 
en	tekeningen	is	gespecificeerd.	Dit	blijkt	echter	
niet het geval. De wijze waarop een bouwproject 
wordt	gespecificeerd	kent	nog	vele	hiaten	die	de	
nodige ruimte voor interpretatie biedt. Gaande-
weg	blijkt	nogal	eens	hoe	onrealistisch	risico’s	
zowel op activiteits- als op projectniveau zijn inge-
schat	(Nyström,	2015)(rostami	and	Oduoza,	2017).	
Tijdens de realisatie wordt hierop dan bijgestuurd 
op basis van de technische en budgettaire kaders 
(top down sturing zonder bottom up support). Dit 
staat op gespannen voet met het bereiken van 
een kwalitatief goed eindproduct. De fouten die 
onderweg worden gemaakt of de achterblijvende 
kwaliteit als gevolg van verkeerde keuzes zijn bij 
oplevering (het project wordt dan pas gekeurd) 
vaak moeilijk en/of niet zichtbaar (Love et al., 
2002)(Love, Smith and Teo, 2018)(Love, 2020).

H 1.2
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De door opdrachtgevers te investeren bedragen 
in de bouw zijn enorm hoog. Dit zou een extra 
reden moeten zijn maatregelen te treffen om meer 
op de kwaliteit dan op de prijs te letten (Li and Qi, 
2019). Met de kwaliteit heeft de gebruiker immers 
dagelijks te maken, terwijl de prijs eenmalig is 
en een betere kwaliteit ook jaarlijkse kosten-
voordelen1 in het gebruik oplevert. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om energie, onderhoud, kosten voor 
aanpassingen en vernieuwingen.
De balans tussen enerzijds de kwaliteit van het 
product en anderzijds de prijs wordt in de onder-
staande Kraljic matrix2	geclassificeerd	op	basis	
van	leveringsrisico	en	financieel	risico	(Gelderman	
and	Van	Weele,	2003)(Caniëls	and	Gelderman,	
2005)(Bianchini et al., 2019)(Ghanbarizadeh et al., 
2019). Onder leveringsrisico kan worden verstaan: 
hoe gemakkelijk is een product te verkrijgen, zijn 
er veel leveranciers die het product kunnen leve-
ren, zijn de materialen gemakkelijk beschikbaar 
of vervangbaar, komen de producten uit een be-
trouwbare of onbetrouwbare omgeving, hoe staat 
het met de technologische ontwikkeling van het 
product en welke logistieke complexiteiten doen 
zich voor3?	Het	financieel	risico	heeft	betrekking	
op	het	financieel	resultaat.	De	vier	kwadranten	van	
de Kraljic matrix zijn: routine producten, knelpunt-
producten, hefboom producten en strategische 
producten	(zie	onderstaande	figuur).	in	welk	
kwadrant een product valt wordt bepaald door het 
niveau	van	beide	risico’s	te	bepalen.
Bouwprojecten en de omstandigheden waaronder 
ze worden gerealiseerd zijn steeds verschillend, 
waardoor er per product4 (bouwproject) een 
andere waardering zal zijn. Gemiddeld kan 
worden gezegd dat bij kleine en middelgrote 
bouwprojecten het leveringsrisico hoger is dan 
het	financieel	risico.	Deze	bouwprojecten	vallen	

in het strategische of knelpunten kwadrant. Dit 
onderzoek vindt plaats binnen het kader van deze 
bouwprojecten.
Binnen bouwprojecten en ook bij de hier van 
toepassing zijnde kleine en middelgrote bouwpro-
jecten is het leveringsriscio hoog en is het belang 
van risicobeheersing erg groot. Een belangrijk 
aspect in deze risicobeheersing is de selectie van 
onderaannemers door de aannemer (Bianchini et 
al.,	2019).	Meer	dan	80	%	van	de	omzet	(Hart-
mann and Caerteling, 2010) van een gemiddeld 
bouwproject wordt immers door onderaannemers 
gerealiseerd. 
Door deze fragmentatie en de niet synchroon 
lopende eigen belangen van de aannemer en de 
diverse onderaannemers ontstaan er veel verspil-
lingen	(shahparvari	and	Fong,	2018).	Gedacht	

H 1.2

[1] Om nog maar niet te spreken over de kwaliteit van wonen of werken bij het ontbreken van de juiste kwaliteit. 
[2] 24-4-2019 https://www.vendorlink.nl/kraljic-matrix/
[3] Er zijn hier voor de duidelijkheid begrippen gebruikt uit de fabrieksmatige productie, maar voor de bouw komen 
deze op hetzelfde neer. 
[4] De Kraljic matrix analyse wordt gebruikt om leveranciers te beoordelen op bijvoorbeeld prijs- en 
leverbetrouwbaarheid. 

Figuur 2 Kraljic inkoopmodel 
(Caniëls and Gelderman, 2005).
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kan worden aan het ontstaan van overlappende 
werkzaamheden1, gaten in het bouwproductiepro-
ces2 en weinig afstemming maar wel veel hinder 
van elkaar tijdens de drukke afbouwfase. Iedereen 
wil optimaal werken of zijn bijdrage leveren 
(suboptimalisatie), maar iedereen loopt tegelij-
kertijd iedereen in de weg (geen optimalisatie). 
Die	‘ieder	voor	zich	situatie’	kan	resulteren	in	een	
slechte afwerking, veel fouten, slechte afstemming 
van de werkzaamheden, winstderving zowel in 
de voorbereiding als bij de realisatie, uitloop van 
de bouwtijd, achterblijvende afwerkingen, extra 
kosten, etc. Deze situatie heeft tevens een slechte 
werksfeer tot gevolg waardoor de betrokkenheid 
van de werknemers bij het eindproduct minder 
wordt. Ondanks dat men er wel vanuit mag gaan 
dat iedereen handelt met goede bedoelingen 
krijgt de klant op deze wijze niet wat hij behoort 
te krijgen of verwacht. Er wordt te veel taakgericht 
in plaats van ketengericht gedacht. 
De gesignaleerde knelpunten zoals genoemd in 
paragraaf 1.1 zitten samenwerking in de praktijk in 
de weg omdat:

 – Het moeilijk is om vooraf een inschatting 
te	maken	van	de	mogelijke	risico’s	die	
zich voordoen bij de aanbesteding van 
bouwprojecten;

 – De belangen van de deelnemende partijen 
tegenstrijdig zijn en de dominantie van de 
aannemer doorwerkt naar de omgang met 
en het gedrag van de onderaannemers;

 – Vanwege deze dominantie er een gebrek aan 
integratie van de onderaannemers is in het 
bouwproces; en

 – De laagste prijs gehanteerd wordt als 
een	‘cultuur’3	in	plaats	van	het	definiëren,	
vastleggen en realiseren van kwaliteit.

Er is dus een gemeenschappelijk belang om niet 
alleen vanuit het gezichtspunt van de opdrachtge-
ver/(externe)klant, maar uit dat van alle deelne-
mende partijen aan het bouwproces te werken 
aan een stabiel evenwicht tussen enerzijds de 
kwaliteit van het te leveren product en anderzijds 
het proces, de prijs4 (zie paragraaf 4.2.1.1).
Om hier een stabiel evenwicht te bereiken vraagt 
dit om een goede onderlinge samenwerking die 
wordt bereikt door de uitgangspunten om aan alle 
deelnemende partijen recht te kunnen doen. Deze 
manier van samenwerken wordt in dit onderzoek 
‘sfeer’	genoemd.		

Het probleem wat centraal staat in dit onderzoek 
betreft de wijze van samenwerken, speciaal met 
onderaannemers (derden) op bouwprojecten die 
worden aanbesteed op de traditionele manier 
(DBB).

H 1.2

[1] Men spreekt hiervan als 2 partijen gelijktijdig op dezelfde plaats werkzaamheden moeten uitvoeren.
[2] Gaten in de bouwproductie geeft aan dat er tijdelijk niet aan een bepaald onderdeel wordt gewerkt, terwijl dat wel 
zou kunnen en moeten. In Lean termen uitgedrukt er is geen flow.
[3] ‘Cultuur’ (manier van denken) wordt gebruikt om aan te geven hoezeer naar de prijs wordt gekeken. 
[4] In dit onderzoek wordt voor de KPI prijs een beschrijving gegeven wat hieronder wordt verstaan om de analyses in 
hoofdstuk 5 te kunnen uitvoeren. Deze beschrijving omvat de belangrijkste factoren zoals in P 2 (het proces) worden 
gebruikt. 
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1.3
Onderzoeksdoel

De fragmentatie van het bouwproces vraagt om 
een vorm van samenwerking die gericht is op het 
op	een	effectieve	en	efficiënte	manier	leveren	
van een goed product1. Samenwerking met vaste 
partners2,3biedt het voordeel dat de partijen zich, 
door kennis te hebben van elkaars capaciteiten4, 
meer en beter aan elkaar kunnen aanpassen en 
elkaar kunnen aanvullen. Kennisoverdracht wordt 
daardoor eenvoudiger. De voorbereiding kan ge-
zamenlijk worden uitgevoerd, waarbij de separate 
kennis kan worden gebundeld. Dit biedt meer 
onderlinge betrokkenheid. 
In paragraaf 1.2 is aangegeven dat de focus van 
dit onderzoek ligt op een goede manier van 
samenwerken op bouwprojecten. Zoals we in 
hoofdstuk 3 zullen zien wordt deze goede manier 
van samenwerking ingegeven door de Lean 
theorie, die concrete handvatten biedt om meer 
gespecificeerd	de	kwaliteit	van	samenwerking	te	
beschouwen. Bij deze samenwerking worden ook 

de invloed van de termijn van samenwerking, de 
kwaliteit, de prijs en de werksfeer van het project 
beschouwd. 
Er dient een stabiel evenwicht tussen enerzijds de 
kwaliteit van het te leveren product en anderzijds 
het proces (de prijs) te zijn wat tot een betere 
prestatie van bouwprojecten leidt.
Om een betere prestatie te bereiken van het 
bouwproces is het wenselijk om de consequenties 
van de fragmentatie te beheersen. Dit leidt tot de 
volgende doelstelling voor dit onderzoek: 

Het doel van het onderzoek is om tot 
onderbouwde voorstellen te komen om 
de samenwerking tussen aannemer en 
onderaannemers te verbeteren om 
daarmee een betere prestatie te realiseren.

H 1.3

[1] In The Toyota Way wordt gesproken van een excellent product.
[2] Vanuit het gezichtspunt van de praktijk kan de term ‘Vaste partners’ ook wat ruimer definiëren, als partijen die 
men zeer goed kent en waarmee men veelvuldig samenwerkt. 
[3] Partnering in Construction Gade & Dubois 2010. Waarom is het zo moeilijkom op strategisch niveau partnering 
voordelen te behalen, terwijl op project niveau er wel prestatieverbeteringen worden gerealiseerd. Voor de stap naar 
strategische partnerschap is er een modificatie nodig van de basis van veronderstellingen en normen over efficiency. 
De conclusie is dat de oorzaak gezocht moet worden in de concurrentie van aanbestedingen.
[4] Met capaciteiten wordt hier bedoeld, de kennis, de hulpmiddelen, de manier van werken en andere 
eigenschappen van de personen en het bedrijf.



Het uitgevoerde onderzoek is niet alles omvat-
tend. Het beperkt zich tot bouwprojecten binnen 
de Nederlandse B&U1 bouw, maar ook daarbin-
nen zijn kaders aangebracht. De afbakening van 
dit onderzoek is op de basis van 5 aspecten te 
beschrijven:
1. De wijze van aanbesteding. Het uitgangspunt 

is de traditionele aanbesteding (Design-
Bid-Build; DBB), omdat deze nog het meest 
gangbaar is; 

2. Het object van aanbesteding. Hier wordt spe-
cifiek	uitgegaan	van	kleine-	en	middelgrote	
bouwprojecten in de sector B&U bouw; 

3. De betrokken partijen. Het onderzoek richt 
zich op de uitvoerende bouw en daarmee op 
aannemers, onderaannemers en leveranciers. 
(In deze groep zitten veel familiebedrijven); 

4. De bedrijfsgrootte. Het betreft kleine en mid-
delgrote	ondernemingen	volgens	de	definitie	
van Bouwend Nederland (brancheorganisatie 
voor de bouwnijverheid)2.

5. Het bouwproces. Het beschouwde proces 
loopt van de aanvraag voor de offerte door 
de opdrachtgever tot en met de onderhouds- 
termijn3.

1.4
Onderzoekskader

[1] Burgelijke en utiliteitsbouw
[2] www.bouwend nederland.nl
[3] De controle bij overdracht en ingebruikname als 
een project gereed is noemt men de oplevering 
soms eerste oplevering. Hierna gaat een periode in 
(onderhoudstermijn) waarin bij de oplevering niet 
opgenomen voorkomende gebreken worden hersteld. 
Het einde van deze termijn noemt men de tweede 
oplevering. Het gebouw voldoet nu helemaal aan de 
specificaties. 

8 H 1.4



Dit onderzoek vertrekt zoals reeds is beschreven 
vanuit de breed gedragen overtuiging dat met een 
verbeterde samenwerking ook betere projecten 
worden gerealiseerd, c.q. een betere prijs-kwa-
liteitsverhouding wordt bereikt. Het onderzoek 
concentreert zich op een betere samenwerking 
waarbij als referentie de meest gangbare manier 
van samenwerken, namelijk aanbestedingen 
volgens DBB is aangehouden en waarbij de 
verbetervoorstellen worden ontleend aan de Lean 
theorie. Dit uiteraard met als oogmerk om ook het 
eindproduct te verbeteren, echter dat op zichzelf 
is niet hetgeen waar het onderzoek zich primair op 
richt. De centrale onderzoekshoofdvraag van dit 
onderzoek luidt daarom:

Vraag 1: hoofdvraag
Hoe kan bij bouwprojecten die worden 
aanbesteed volgens het Design-Bid-Build 
model de samenwerking tussen aannemers 
en onderaannemers op basis van Lean 
management principes worden verbeterd?

De deelvragen zijn:
Vraag 2 deelvraag 1, welke aspecten bepalen 
de wijze van samenwerking tussen de aannemer 
en onderaannemers in het huidige bouwproces? 
(hoofdstuk 2);
Vraag 3 deelvraag 2, hoe kunnen Lean en in 
het bijzonder de principes van Liker bijdragen in 
het verbeteren van de samenwerking tussen aan-
nemers en onderaannemers? (hoofdstuk 3);
Vraag 4 deelvraag 3, welk Lean bouwproces 
model kan worden ontworpen als basis voor een 
verbeterde samenwerking? (hoofdstuk 4); en
Vraag 5 deelvraag 4, kan het op basis van 
vraag 4 ontworpen model leiden tot een betere 
samenwerking (hoofdstuk 5).

1.5
Onderzoeksvragen

9H 1.5
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De hoofdstukindeling is in hoge mate gekoppeld aan de onderzoeksvragen. Dit kan worden toegelicht 
aan de hand van onderstaand schema.

1.6
Structuur onderzoek en leeswijzer

Eerst worden in hoofdstuk 2 de kenmerken van de 
bouwpraktijk die een relatie hebben met samen-
werking besproken. Met dit hoofdstuk wordt vraag 
2, deelvraag 1 beantwoord. 
Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op de 
inhoud en betekenis van Lean projectmanage-
ment. Daaraan worden op systematische wijze 
voorstellen ontleend die samen het antwoord op 
vraag 3, deelvraag 2 geven. 

Met de inzichten uit hoofdstuk 2 en 3 wordt het 
mogelijk om een procesmodel te ontwerpen dat 
erop is gericht om te komen tot een verbetering 
van samenwerking. Dit model is onderdeel van 
hoofdstuk 4. Het model geldt als een belangrijk 
product van dit proefschrift om tot verbetering van 
samenwerking te komen en vormt het antwoord 
op vraag 4, deelvraag 3, maar dient nog wel te 
worden getoetst. 

Figuur 3 Structuur van het onderzoek.

H 1.6

Onderzoeksdoel - kaders en
opzet (H1)

Lean theorie en de potentie
voor de uitvoerende

bouwpraktijk (H3)
De uitvoerende bouwpraktijk

(H2)

PISM, een procesmodel
ontwerp o.b.v. Lean (H4)

Bouwsectoronderzoek, een
toets van het PISM model (H5)

Conclusies en aanbevelingen
(H6)



11

Aangezien de bouwwereld nagenoeg geen erva-
ring heeft met Lean in de breedte zoals het is ont-
wikkeld en bedoeld, kunnen we het model alleen 
maar toetsen door het als geheel, maar vooral op 
basis van de achterliggende Lean principes aan de 
markt bestaande uit aannemeres en onderaanne-
mers voor te leggen. Hiervoor is marktbreed een 
survey (enquête) uitgevoerd. De verantwoording 
van de survey en de analyse van de resultaten is 
wat in hoofdstuk 5 wordt beschreven. Daarmee is 
het mogelijk om een antwoord te geven op vraag 
5, deelvraag 4.
Tot slot volgt dan hoofdstuk 6 met conclusies en 
aanbevelingen waarin de hoofdvraag op basis van 
de bevindingen in de voorgaande hoofdstukken 
wordt	beantwoord	en	waarin	op	basis	van	reflectie	
nog punten voor discussie en aanbevelingen 
worden beschreven zoals met betrekking tot 
kennisoverdracht van de gegenereerde kennis naar 
de bouwpraktijk en aanbevelingen voor vervolg-
onderzoek.

1.7
Methodologie in het onderzoek

Qua structuur is onder paragraaf 1.6 al duidelijk 
gemaakt dat het onderzoek bestaat uit modules, 
waarin telkens een deelvraag wordt beantwoord, 
uiteindelijk leidend in hoofdstuk 6 naar het beant-
woorden van de hoofdvraag. 
In de hoofdstukken zelf wordt steeds in een 
paragraaf ingegaan op de voor de beantwoording 
van de betreffende deelvraag of deelvragen welke 
aanpak casu quo methodologie onder het daaraan 
gekoppelde onderzoek ligt.
Kortweg is dat een combinatie van ervaringsbe-
schrijvingen, getoetst aan literatuur om te komen 
tot het Lean procesmodel in hoofdstuk 4 en dat 
in hoofdstuk 5 met gebruikmaking van een 
enquêteonderzoek, statistische analyses alsmede 
QFD	methode	wordt	onderbouwd	en	op	betrouw-
baarheid wordt gecontroleerd. 

H 1.7
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-

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op hoe de bouw-praktijk 
onderverdeeld in verschillende sectoren, beschreven kan 
worden.
Dit met als doel om voor het verdere onderzoek te kunnen 
beschikken over een inventarisatie van aandachtspunten 
om de samenwerking tussen aannemer en onderaannemers 
te verbeteren.

De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk centraal staat 
luidt:

Vraag 2, eerste deelvraag: 
Welke aspecten bepalen de wijze van samenwerking 
tussen aannemer en onderaannemers in het huidige 
bouwproces?

HOOFDSTUK 2
Praktijk van de uitvoerende bouw

13
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De drijfveer achter dit onderzoek is het willen 
leveren van een bijdrage aan de verbetering van 
de prestatie van bouwprojecten door een betere 
samenwerking tussen aannemers en onderaan-
nemers. Zoals in hoofdstuk 1 is beschreven heeft 
onderzoeker een lange carriere in het bouwbe-
drijf achter de rug. Het voordeel is dat daarmee 
een waardevolle bagage vanuit de praktijk wordt 
meegebracht die op menig punt veel dieper 
inzicht kan verstrekken dan dat bij door (jonge) 
onderzoekers uitgevoerde research mogelijk is. 
Die voorsprong uit zich in ervaring, maar ook in 
het netwerk en daarmee de toegankelijkheid tot 
derden, bijvoorbeeld om een interview te kunnen 
voeren dat snel tot de kern van de zaak kan 
doordringen of door bijvoorbeeld medewerking 
te verkijgen om een enquete in te vullen. Verderop 
in het onderzoek worden dat soort aspecten wel 
duidelijk. Er is ook een keerzijde aan de inbreng 
van eigen ervaring en dat is de onvermijdelijke 
dosis subjectiviteit die dat met zich meebrengt.
Het is een vraagstuk uit de praktijk, maar om de 
invloed van subjectiviteit te verminderen is een 
literatuuronderzoek uitgevoerd. Door menig 
auteur zijn aspecten van het samenwerkingsproces 
in de bouw onderzocht.
Er is gekozen om een vorm van descriptief onder-
zoek toe te passen. D.w.z. dat in dit hoofdstuk de 
staus quo vanuit de praktijk wordt beschreven, 
steeds waar mogelijk en relevant met verwijzingen 
naar reeds uitgevoerd onderzoek om een zuiver 
beeld te kunnen schetsen. Er wordt op deze wijze 
ingegaan waarom en op welke aspecten samen-
werking van belang is. Wat men in de praktijk 

ervaart, wat de omstandigheden oftewel de externe 
invloedsfactoren zijn en wat van belang is voor een 
goede onderlinge samenwerking. Hieruit volgt dan 
uitmondend in de conclusie een verzameling van 
praktische aspecten oftewel aandachtspunten. 
Aldus onstaat een set aandachtspunten die geheel 
of bij benadering als representatief kan worden 
beschouwd en daarmee als basis kan dienen voor 
het verdere onderzoek. 
Dit in de wetenschap, dat zoals in hoofdstuk 5 
wordt beschreven, een survey is uitgezet, waarin 
ook	m.b.t.	deze	aandachtspunten	ter	verificatie	
controlevragen zijn gesteld.
De bouwpraktijk wordt aspectsgewijs behandeld 
resp. paragraafsgewijs besproken. 
Achtereenvolgens komen aan de orde:
1. De wijze van aanbesteding. Het uitgangspunt 

is de traditionele aanbesteding (Design-
Bid-Build; DBB), omdat deze nog het meest 
gangbaar is; 

2. een	beschrijving	van	specifieke	kenmerken	
van een bouwproject als bijzonder productie-
systeem (2.2)

3. De kwaliteit van de projectorganisatie (2.3)
4. Een beschrijving van de hoofdrolspelers in 

dit onderzoek, namelijk de aannemer en de 
onderaannemers (2.4)

5. De selectie van onderaannemers (2.5)
6. Het tot standkomen van offertes en aanbeste-

ding (2.6)
Tot slot wordt in paragraaf 2.7 een conclusie 
gepresenteerd betaande uit onderwerpen die 
gebaseerd op de praktijkanalyse in dit hoofdstuk 
verbetering behoeven.

H 2.1

2.1
Methodologie
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Bouwprojecten zijn tijdelijke productiesyste-
men, die op hun beurt weer gelinkt zijn aan vele 
doorlopende productiesystemen, die nodig zijn 
om materiaal, informatie en hulpmiddelen op de 
bouwplaats te krijgen1 (Ballard and G. Howell, 
2003). Projecten, en vooral bouwprojecten moeten 
gezien worden als complexe dynamische systemen 
(Thórisson, 2008). Bouwprojecten zijn eenmalig en 
hebben diverse unieke kenmerken: lange looptijd, 
complexiteit van het proces, moeilijke werkom-
standigheden, kapitaalintensief, dynamische orga-
nisatiestructuren. Deze kenmerken brengen zowel 
organisatorisch	als	technologisch	grote	risico’s	(key 
risks) met zich mee (Zou, Zhang and Wang, 2007)
(Zhi, 1995)(Baccarini, 1996). 
De complexiteit van projecten kan worden ver-
deeld	in	thema’s	die	verband	houden	met	differen-
tiatie en afhankelijkheid, en die gemanaged wordt 
door integratie (Baccarini, 1996)(Demirkesen and 
Bayhan, 2019). Deze complexe systemen zijn het 
resultaat van een combinatie van veel voorvallen 
en interacties die gedurende de looptijd van een 
project plaatsvinden. Deze voorvallen kunnen in 
een steeds veranderende omgeving met veel wis-
selende partijen zowel gepland als ongepland zijn 
(Chen and Chen, 2007). De integratie, samenwer-
king	en	coördinatie	van	de	projectteams	is	meestal	
gebrekkig. De integratie van het projectteam 
wordt gehinderd door een voortdurende zorg om 
winstgevendheid en zelfs voortbestaan bij bouw-
partijen. Een andere factor die integratie in de weg 
staat is wantrouwen gebaseerd op cultuurverschil-
len. Dat betreft onder andere tegenstrijdigheden, 
die voortkomen uit de scheiding tussen ontwerp 
en uitvoering (Bertelsen, 2001).
Het gebrek aan integratie tussen ontwerpers en 
uitvoerenden en de problemen met en tussen 
deelnemers van de supply chain worden binnen 

de UK bouwindustrie genoemd als hoofdrede-
nen van de ziekte van de bedrijfstak (Cox and 
Ireland, 2002). De tendens was om te geloven dat 
Integrated Supply Chain Managament, ook Lean 
thinking	genoemd,	gezien	wordt	als	‘best	practice’.	
Implementatie van Lean management gaat moei-
zaam, vooral de organisatie cultuur speelt hierin 
een grote rol (Cadden et al., 2020). Het grootste 
onderscheid tussen de Japanse autoindustrie (de 
bakermat van Lean production) en de bouw is 
dat: 1) in de Japanse auto industrie de focus ligt 
op het gezamenlijk ontwikkelen van innovatie en 
het	elimineren	van	verspilling	en	inefficiëntie	in	de	
totale supply chain en 2) dat er in de bouw niet in 
het belang van de keten wordt gehandeld, maar 
dat men juist op eigen gewin is gericht (Chen and 
Chen, 2007). 
Er zijn verschillende soorten bouwprojecten, die 
ieder een andere aanpak nodig hebben. Tradi-
tioneel wordt in de bouw onderscheid gemaakt 
tussen infra (civiele bouw) en bouw [burgelijke en 
utiliteitsbouw (B&U bouw)]. In deze hoofdverdeling 
zijn nog een groot aantal onderverdelingen. De 
organisatie, van werkgevers in de bouw ‘Bouwend 
Nederland’,	heeft-	vanwege	deze	grote	variëteit	
aan bouwprojecten hun kenmerken en de aard van 
de projecten - een verdeling in vakgroepen en be-
drijfsgrootte gemaakt. Een van de redenen van de 
brancheorganisatie is om de bedrijven van de van 
belang zijnde informatie te kunnen voorzien. Het 
kan voor opdrachtgevers ook een middel zijn om 
een keuze voor de uitvoerende partijen te maken. 
Het	is	een	vorm	van	classificatie	waardoor	voor	
de onderlinge verschillen2 tussen de projecten de 
meest geschikte partijen kunnen worden onder-
scheiden.

[1] Het zijn vele losse supply chains, die samengevoegd worden in de laatste bij de realisatie (assemblage) van een 
bouwproject
[2] Zie voor deze en andere verdelingen van vakgroepen en bedrijven http:// www.bouwendnederland.nl/

H 2.2

2.2
Bouwprojecten
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De relatie m.b.t. bouwprojecten en het geschikte 
type bedrijven is bij bouwprojecten al genoemd. 
De vraag van sommige opdrachtgevers of een 
bedrijf capabel is om een project voor hen te 
realiseren	is	veel	specifieker	en	complexer.	Het	
aantonen van de kwaliteit van een organisatie is 
vooral bedoeld als zekerheid voor derden, dat 
gebruikt kan worden als een risicomanagement 
model voor het selecteren van bedrijven. Voor 
opdrachtgevers om te weten of het bedrijf capabel 
is om een project te kunnen realiseren. Bijvoor-
beeld	voor	financiële	instellingen	om	de	hoogte	
van kredieten te kunnen bepalen, voor opdracht-
nemers om te weten met wie ze in zee gaan met 
betrekking	tot	de	risico’s	van	samenwerken	en	
kredietwaardigheid met betrekking tot betaling 
van facturen. De achterliggende reden hiervan is 
de zekerheid die een opdrachtgever wenst ten 
aanzien van de vraag of een bedrijf geschikt is om 
het project voor hem uit te voeren en of hij met 
deze	‘zekerheid’1	mogelijke	risico’s	kan	vermijden	
tijdens de uitvoering van het project. Voor deze 
zekerheid	is	een	soort	classificatie	nodig	van	een	
bedrijf op basis waarvan een partij kan beoordelen 
of het bedrijf voor een opdrachtgever voldoende 
zekerheid	biedt.	Deze	classificatie	kan	bijvoorbeeld	
tot stand komen door het vergelijken met andere 
bedrijven (benchmarking) van: reeds uitgevoerde 
werken, aantal werknemers, beschikbaar materieel, 
opleiding van personen, omzet, etc. Een andere 
mogelijkheid	zijn	kwaliteitscertificaten,	hiermee	
wordt voor een betreffend gebied gegarandeerd 
dat het bedrijf geschikt is deze werkzaamheden uit 
te	voeren.	Kwaliteitscertificaten	worden	opge-
steld	door	meetbare	eisen	te	definiëren	voor	een	
specifiek	onderdeel	of	werkgebied.	Vanuit	een	
referentieniveau wordt een verbetertraject gestart, 
dat	door	een	certificeringsinstantie	wordt	begeleid	
en beoordeeld.
In dit onderzoek is het uitgangspunt de Lean 
managementfilosofie	volgens	Liker.	Dat	is	een	
managementsysteem dat kwaliteit nastreeft van 

zowel de producten als de mensen die deze pro-
ducten maken. Hoewel er al vele pogingen hiertoe 
gedaan zijn is een praktisch algemeen toepasbaar 
beoordelingssysteem nog niet/nauwelijks beschik-
baar (Castillo et al., 2015). Er is dus nog heel veel 
te winnen en te verdienen. In de bouw is Lean 
management nog veelal onbekend en wordt het 
weinig gebruikt (Aureliano et al., 2019). Nieuwe 
standaarden zijn nodig om deze doelen te bepa-
len. Degirmenci et al. stelt een onafhankelijk certi-
ficeringsorganisatie	voor	die	werkt	met	een	vorm	
van standaarden2.	De	te	certificeren	onderdelen	
betreffen, management/vertrouwen, de mensen, 
informatiestromen, leveranciers/organisatie/klant 
chain,	het	product	en	het	proces/flow	(Degirmenci	
et al., 2013). Andere voorgestelde meetsyste-
men zijn gebaseerd op het continu verbeteren 
volgens	de	uitgangspunten	van	de	Lean	filosofie	
en het benchmarken van de resultaten (Alarcón 
and Serpell, 1996)(Costa et al., 2006)(Costa et al., 
2004). Door Vukadinovic et al. wordt voorgesteld 
om de menselijke factor meer hierin te betrekken 
(Vukadinovic et al., 2019).
Zoals een opdrachtgever de behoefte heeft om 
een beeld van de kwaliteit van een bouwbedrijf te 
krijgen, zo heeft de aannemer de behoefte om van 
de onderaannemers te weten wat hun kwaliteiten 
zijn en hoe zij functioneren in het totale proces, 
want alleen door de manier van samenwerken kan 
een maximaal resultaat bereikt worden. Vanwege 
de samenwerking die nodig is om tot het uitein-
delijke resultaat te komen zijn er meer facetten 
nodig om tot een kwaliteitsbeoordeling te komen3. 
De traditionele selectiemethoden voor de keuze 
van een onderaannemer zijn te beperkt4 om met 
die methoden een geschikte partner te vinden die 
voldoet aan de gestelde eisen voor samenwerking. 
Hiervoor	is	een	langdurende	geïntegreerde	sa-
menwerking5 nodig om elkaar te leren kennen en 
om de Likerprincipes te leren gebruiken (Masca-
renhas, Pimentel and Rosa, 2019).

2.3
Indeling naar de kwaliteit van de organisatie
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[1] Zekerheid is een subjectief begrip, omdat het moeilijk is om alle nodige informatie te vergaren, er kunnen zich 
bijvoorbeeld gedurende de looptijd van een project onvoorziene omstandigheden voordoen. Dit kan op het specifieke 
project, maar ook op een ander project. Om dit te voorkomen worden soms door opdrachtgevers extreem hoge 
eisen gesteld, waardoor van een eerlijke concurrentie zelfs geen sprake meer is, terwijl risico’s nooit helemaal zijn te 
voorkomen. 
[2] Bijvoorbeeld EFQM (European Foundation for Quality Management, INK managementmodel. Balanced scorecard.
[3] In paragraaf 2.4 komt dit nader aan de orde.
[4] Het kennen van de personen, hun aard, kennis en hoe zij werken is het meest essentieel en basis voor vertrouwen.
[5] Integrated Supply Chain Management.
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[1] 18 mei 2019 https://nl.wkipedia.org/wiki/aannemer. De vastgestelde prijs is wettelijke verplichting.
[2] Dit zijn meer dienstverleners.
[3] Dit fenomeen is gedurende de laatste drie kwart eeuw enorm toegenomen. Vroeger had een bouwbedrijf de 
benodigde disciplines zelf in huis en de tekorten aan handkracht werden tijdelijk en plaatselijk gerecruteerd.
[4] Bij een hechtere relatie met een onderaannemer spreken we dikwijls van partner, maar dit komt zeer weinig voor en 
het is dan ook geen duidelijk omschreven begrip in de bouwwereld.
[5] Bij de discussie van dit onderzoek komen we nog terug op het familiebedrijf.
[6] Samenwerking wordt hierdoor steeds belangrijker.
[7] Er is op een gegeven moment geen weg meer terug, althans zeer moeilijk, omdat een andere partij de ervaring heeft 
en er meestal te weinig overleg over deze werkzaamheden is.

De bouwproductie gaat veelal gepaard met grote 
pieken en dalen in omzet en in projecten. Dit is 
voor een bouwbedrijf een reden om werk uit te 
besteden (Ling and Kwok, 2007). Men noemt de 
partijen die op deze basis werken dan onderaan-
nemers. Een onderaannemer is een persoon of 
organisatie die in opdracht, zonder hiervoor in 
dienst te zijn, een deel van een project aanneemt 
tegen een vooraf vastgestelde prijs1. Men kan 
onderaannemers ook zien als leverancier van 
producten en arbeid. In dit onderzoek wordt deze 
groep	aangeduid	als	‘onderaannemer(s)’.	er	zijn	
ook onderaannemers die alleen arbeid leveren 
waardoor	ze	minder	passen	in	de	definitie	van	een	
onderaannemer2.
De wijze waarop momenteel met onderaannemers 
wordt gewerkt is geleidelijk3 ontstaan. Onder-
aannemers zijn vanwege hun specialisme en een 
fluctuerende	vraag	naar	personeel	bij	aannemers	
al lange tijd gemeengoed op bouwprojecten. 
Door het goed managen van de onderaannemers4  
door de aannemer kan de kwaliteit verbeteren en 
kunnen de bouwtijd en de projectkosten vermin-
deren. Dit proces begint bij de selectie van de 
onderaannemer (Hesham A El-khalek, Aziz and 
Morgan, 2019).
Ongeveer	55%	van	de	Nederlandse	bedrijven	
is	een	familiebedrijf	(Flören	and	jansen,	2006).	
Familiebedrijven	hebben	specifieke	kenmerken	en	
gedragen zich daardoor anders in de markt. De 
kenmerkende eigenschap van een familiebedrijf 
is de overlap tussen bedrijf, familie en eigendom 
(Kwakkel, 2016). Het hart en de naam van de fami-
lie heeft een veel diepere grond dan de bedrijfs-

economische winstgenerering van het bedrijf. Voor 
het klein en midden familiebedrijf5 kan dit zich 
uiten in (Kwakkel, 2016):
1. Het hebben van een grotere veerkracht;
2. Eerder bereid te zijn zich aan te passen aan 

een mindere situatie;
3. Beter presteren; 
4. Het beter kunnen mobiliseren van hun ver-

mogen; 
5. Het hebben een lange termijnvisie, dit is 

gemakkelijker te handhaven, omdat ze niet 
geregeerd worden door aandeelhouders;

6. Een motivatie die verder gaat dan geld;
7. Het hebben van een betere band met hun 

bedrijf;
8. Het kunnen doorgeven van het bedrijf aan de 

volgende generatie; 
9. Het beperkt zijn door eigen capaciteiten.
Het scala van mogelijke onderaannemersactivi-
teiten varieert van zuiver transactionele op prijs 
gebaseerde handelingen tot grote onderling 
afhankelijke relaties6 en gespecialiseerde diensten. 
Door de snelle technologische vooruitgang en 
projecten die steeds anders zijn vanwege de ver-
langde eisen in gebruik, vorm en materialen wordt 
het ook steeds moeilijker voor aannemersbedrijven 
om de nodige expertise in huis te hebben. Onder-
aannemers krijgen deze expertise door zich alleen 
te concentreren op bepaalde werkzaamheden. 
Door de ervaring die zij hiermee opdoen worden 
zij specialist (Shafaat et al., 2014). Het missen van 
deze ervaringen bij de aannemers is een belang-
rijke oorzaak voor het steeds meer inzetten7 van 
gespecialiseerde onderaannemers.

2.4
Uitvoerende partijen
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[1] Bij een piek in de omzet zal een aanvulling nodig zijn.
[2] Derden zijn partijen die niet vallen onder de verantwoordelijkheid van de aannemer. Soms moeten ze wel door hem 
gecoördineerd worden. Hier staat dan een coordinatievergoeding tegenover.
[3] De leanorganisatie werkt met teams, teamleiders en groepsleiders, die allemaal betrokken zijn bij het rechtstreeks 
produceren. 
[4] De voorkeur status is belangrijk om op partijen te kunnen bouwen. Bij een overspannen bouwvraag is dit helemaal 
cruciaal.

H 2.4

Redenen waarom de aannemer zelf nog werkzaam-
heden uitvoert zijn mede afhankelijk van het soort 
bedrijf en hoe het is georganiseerd en ingericht. 
Elementen die hierin een rol spelen zijn bijvoor-
beeld: 1) de werkzaamheden die tot de core 
business van het bedrijf behoren, 2) wat de grootte 
en samenstelling van het personeelsbestand1 is, 3) 
of er sprake is van een specialisatie (bijvoorbeeld 
restauratie), 4) of men beschikt over groot materi-
eel,	5)	flexibiliteit,	6)	en	onderbezetting.	
Door het werken met onderaannemers en derden2 
krijgt men een gefragmenteerd bouwproces, dat 
een grote onderlinge afhankelijkheid (Loh and 
Ofori, 2000)(Chen et al., 2011)(Xiong et al., 2013)
(Kale and Arditi, 2001) teweegbrengt en waar-
door het totale bouwproces moeilijker te sturen is 
(Wei-fang,	2006).	in	de	autoindustrie	zag	Ford	dit	
probleem al en maakte aanvankelijk alles zelf of in 
eigen fabrieken. 
Vanwege het stijgen van de technologische kennis 
bij de ontwikkeling van nieuwe producten en de 
geringe betrokkenheid van de aannemers bij dit 
proces wordt het voor hen steeds moeilijker de 
ontwikkelingen bij te houden. Hierdoor wordt 
de onderlinge afhankelijkheid van de partijen 
nog groter. Door het werken met componenten 
wordt deze afhankelijkheid tijdens het realisatie-
proces weer wat minder. Deze vooruitgang van 
de techniek vergt een nog grotere samenwerking 
tijdens de uitvoering. Heel goed onderling overleg 
en duidelijkheid in de vorm van transparantie en 
openheid is daarom essentieel voor een goed 
resultaat. De vraag is hoe open aannemers en 
onderaannemers naar elkaar toe moeten zijn in 

een dergelijk proces. In de praktijk is dit minder 
dan gewenst en daarom is sturen op een betere 
samenwerking noodzakelijk (Xiong et al., 2013)
(Errasti et al., 2007). Iedere partij wil toch maximaal 
verdienen of minimaal vooraf weten wat, wanneer 
en hoe men kan produceren. 
Groei is voor aannemers ook moeilijk te realiseren 
zonder gebruik te maken van onderaannemers 
(Ling and Kwok, 2007). Een fenomeen wat zich on-
der andere hierbij voordoet is dat onderaannemers 
op hun beurt weer gebruik maken van ‘onder-on-
deraannemers’.	De	samenwerking	en	ook	de	
prestatie (Tam, Shen and Kong, 2011) wordt door 
deze extra laag weer moeizamer. Lean werken kan 
door een andere organisatiestructuur3 een mogelij-
ke bijdrage leveren om de prestatie te verbeteren 
(Miller, Packham and Thomas, 2002).
Om als aannemer bij de bedrijfsvoering van een 
project een maximale waarde te kunnen bereiken 
bij het uitbesteden van producten en diensten 
aan onderaannemers is een effectieve onderaan-
nemers managementstrategie nodig (Cox and 
Ireland, 2002)(Hatush and Skitmore, 1997). Daar 
staat tegenover dat de onderaannemer zelf kan 
kiezen met welke hoofdaannemer hij wil werken, 
maar voor de aannemer is het wel weer belangrijk 
om bij een onderaannemer een voorkeurstatus4 te 
hebben, die een positieve impact op de samen-
werking heeft (Bemelmans, Voordijk and Vos, 2012)
(Voordijk and Vossebeld, 2013). Het vroegtijdig 
inschakelen van leveranciers/onderaannemers op 
projectniveau heeft het voordeel dat de kennis en 
de daarbij behorende verantwoordelijkheid van 
de leverancier beter benut kan worden, waardoor 
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[1] Het werk dat via een aanbesteding aan de hoofdaannemer is gegund, door de hoofdaannemer weer ‘onder’ 
aanbesteden aan onderaannemers. Deze procedure loopt anders en niet formeel. Dit wordt in de bouw uitbesteden 
genoemd.
[2] Als men deze nog maakt. Gewoonlijk worden alleen de prijzen van de onderaannemers vergeleken.
[3] De opzichtersrol is al jaren geleden verdwenen en daarmee de intensieve controle op de bouwplaats. Hiervoor in de 
plaats is de verantwoordelijkheid bij de uitvoerende partij gelegd, die vervolgens aansprakelijk kan worden gesteld. Dit 
is wel achteraf!!! 
[4] De hier genoemde begrippen worden in paragraaf 4.2, meten van prestaties, verklaard naar de begrippen zoals in dit 
onderzoek worden gebruikt.
[5] In dit artikel worden onderaannemers genoemd, omdat deze op veel grote projecten vrijwel alle werkzaamheden 
uitvoeren.

H 2.4

het risico van het ontwerp en integratie van een 
onderdeel of subsysteem vermindert (Voordijk and 
Vossebeld, 2013). De mate van verantwoordelijk-
heid en de daarbij behorende openheid van de 
leverancier vergroot het inzicht van de aannemer 
en verstevigt de band voor toekomstige projecten 
(Wijnstra and Pierick, 1999). Er ontstaat een relatie.
Het verstevigen van de onderlinge band wordt 
echter moeilijker door de wijze van uitbesteden1, 
waar het leuren voor de laagste prijs gewoonte 
is geworden (Tarricone and Luca, 2002). Als een 
onderaannemer een offerte voor een aannemer 
maakt, laat de beoordeling door de aannemer 
nogal eens te wensen over en er wordt dikwijls 
alleen naar de prijs gekeken. Hoe ligt deze ten 
opzichte van zijn eigen calculatie2 en die van de 
andere prijsaanbieders? Er wordt dan ook veel te 
weinig gekeken naar wat er nu eigenlijk gele-
verd wordt3. Men zou in plaats van reactief meer 
proactief moeten handelen. De vraag zou moeten 
zijn, wat zijn de uitgangspunten, hoe pakt men het 
werk aan en hoe gaat men om met de onvoorziene 
werken/risico’s?	De	aannemer	probeert	onder-
delen zoveel mogelijk risicoloos uit te besteden 
(David R Moore and Dainty, 1999). De praktijk leert
dat bij geschillen de negatieve consequenties hier-
van meestal bij de zwakste partijen worden gelegd 
in plaats van samen een constructieve oplossing 
te bedenken (Hinze and Tracey, 1994). Het aan 
onderaannemers uitbestede werk vormt een be-
langrijke factor in de kosten van een bouwproject, 
waarop	‘gemakkelijk’	wordt	bespaard,	maar	als	dat	

onterecht gebeurt is het oorzaak van onderling 
afnemend vertrouwen en een mogelijke voedings-
bodem voor oneerlijke praktijken (Humphreys, 
Matthews and Kumaraswamy, 2003). Het werken 
met zelfstandige elementen/componenten, die 
niet onderling verweven zijn voorkomt afhanke-
lijkheid op de bouwplaats. Om die onderlinge 
verwevenheid te voorkomen moeten detailleringen 
worden	aangepast	(Fireman,	saurin	and	Formoso,	
2018). 
Voor zowel aannemer als onderaannemer gelden 
respect, motivatie, betrouwbaarheid, kennis en 
bereidheid als cruciale voorwaarden om intensief 
samen te werken (Kale and Arditi, 2001)(Cheng 
and Li, 2001)(Miller, Packham and Thomas, 2002)
(Manu et al., 2015). De voorwaarden waaraan zo-
wel de aannemer als de onderaannemers moeten 
voldoen hebben een intensieve relatie met de 
Lean uitgangspunten4. Een hoofdthema van Lean 
is de veiligheid, welke beleving bij werkers van 
de aannemer groter is dan bij die van de onder-
aannemer (Chen and Jin, 2015). Vanuit de Lean 
theorie wordt door Yin (Yin et al., 2014) een aanbe-
stedingsproces voorgesteld dat bestaat uit het 
inventariseren van 7 typen verspilling (ten gevolge 
van fouten, oponthoud, overproductie, onnodig 
produceren, te grote voorraden, onnodig transport 
van goederen en onnodig verplaatsen van mensen 
en	materieel)	en	4	soorten	uitvoerings	flows	(	de	
stadia waar deze aan de orde komen bij de voor-
bereiding). Het helpt niet alleen om bij onderaan-
nemers5 verspilling te elimineren. Het voorziet ook 



Respect, motivatie, 
betrouwbaarheid, 
kennis en bereidheid

in een informatieplatform en samenwerkingsom-
geving die de deelnemende aannemers helpen 
om de afzonderlijke werken en de volgorde van 
het hele werk te begrijpen. Het resultaat is een 
samenwerking	waarin	potentiële	risico’s	in	het	pro-
ductieproces in een vroeg stadium kunnen worden 
ontdekt. Door middel van een verdeelsleutel kan 
het resultaat van deze samenwerking tussen de 
aannemer en onderaannemers worden gedeeld 
(Kale	and	arditi,	2001)(Wei-fang,	2006).	De	coöpe-
ratieve relatie van de onderaannemer (leverancier) 
met de aannemer (klant) en de kritische rol van de 
onderaannemer (leverancier) hierin (Kraljic, 1983)
(Ellram, 1991)(Han, Wilson and Dant, 1993)(Stuart, 
1993)(Dumond, 1994)(Spekman, Kamauff and Sal-
mond, 1994) zouden voor de aannemer een reden 
moeten zijn om de meest passende onderaanne-
mers te selecteren (Masella and Rangone, 2000).
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Moet de onderaannemer integreren in de heer-
sende supply chain of wordt er steeds geke-
ken naar de markt voor de laagste prijs? Grote 
onzekerheden moeten afgewogen worden tegen 
veilige oplossingen. Met de steeds groter wor-
dende concurrentiedruk en de vraag naar winst 
is het verbazingwekkend dat veel bouwbedrijven 
geen businessstrategie hebben en nog op een 
traditionele manier gemanaged en georganiseerd 
worden. Deze handelwijze waarbij de bouwbedrij-
ven zich alleen concentreren op de acquisitie van 
‘werk	op	de	korte	termijn’,	heeft	grote	beperkende	
gevolgen voor de innovatie binnen de bouwin-
dustrie (Cox and Ireland, 2002).De prestatie van 
de hoofdaannemer is direct afhankelijk van de 
onderaannemers (Loh and Ofori, 2000)(Xiong et 
al., 2014)(Kale and Arditi, 2001b). Dit vraagt om 
een goede relatie tussen de aannemer en de 
onderaannemers (Wei-fang, 2006)1. Voor een effec-
tief onderaannemersbeleid is beoordeling van de 
onderaannemers onmisbaar (Petersen et al., 2005). 
Met deze gegevens kan de keuze voor de meest 
passende onderaannemer voor de uit te besteden 
werkzaamheden op een project worden gemaakt: 
‘De	zogenaamde	onderaannemersselecties’.	
Vanwege het grote belang van onderaannemers 
is veel onderzoek gedaan naar de verschillende 
facetten die horen bij de keuze van onderaanne-
mers. Een opsomming van de aanbevelingen is de 
volgende: 
1. De transparantie en de objectiviteit van de 

onderaannemer beoordelen met een aantal 
Key-criteria (Ng, Luu and Chu, 2008);

2. Het vaststellen welke prestatie standaard 
moet worden bereikt en welk basisniveau 
daarvoor nodig is (Ng and Skitmore, 2014);

3. De prestatie van de onderaannemer beoorde-
len d.m.v een aangepaste Balanced Score-
card (Niven, 2002);

4. Het werken met succesfactoren voor integra-
tie	en	samenwerking	(Petersen,	Handfield	and	
Ragatz, 2005);

5. De overwegingen voor de keuze zijn sterk 
afhankelijk van degenen die belast zijn met 
de	selectie	(Forgues	and	Koskela,	2008)(Mar-
zouk, El Kherbawy and Khalifa, 2013);

6. Het	gevaar	van	een	verkeerde	keuze	(Fong	
and Choi, 2000), waarvoor 46 factoren zijn 
verzameld om deze te bepalen (Marzouk, El 
Kherbawy and Khalifa, 2013);

7. Eerdere samenwerking en informele banden 
zijn van invloed op de keuze (Crespin-Mazet, 
Ingemansson Havenvid and Linné, 2015);

8. Er zijn veel losse en discontinu contacten 
(Gadde and Dubois, 2010) deze leiden 
naar slapende relaties en vermindering van 
vertrouwen in elkaar (Kaluarachchi and Jones, 
2007);

9. Bij	een	coöperatieve	samenwerking	zijn	de	
selectiecriteria zeer belangrijk (Narasimhan, 
1983)(Hendrick and Ruch, 1988)(Van Weele, 
1984)(Weber, Current and Benton, 1991)
(Chow, Cheung and Wa, 2014);

10. Voor het sorteren van de kwaliteiten kan 
gebruik worden gemaakt van de Analytical 
Hierarchical Process analyse (AHP) of de 
Weighting Rating Calculating (WRC) methode 
(Demirkesen and Bayhan, 2019)(Cheng, Tsai 
and Sudjono, 2011)(Ko, Cheng and Wu, 
2007). 

Er zijn weinig praktische bijdragen om een leve-
rancier (onderaannemer) te selecteren (Masella 
and Rangone, 2000). In bijlage 10 is van een aantal 
auteurs een overzicht van de indicatoren gemaakt 
alsmede een lijst van algemene aandachtspunten. 
Het meten van criteria die leiden naar project 
succes wordt veel toegepast omdat het een 
praktische en eenvoudige manier is (Hesham A. 
El-khalek, Aziz and Morgan, 2019). Harmonisatie 
tussen de aannemer en de onderaannemers is een 
voorwaarde voor Lean bouwen (Miller et al., 2002). 

2.5
Onderaannemer selectiemethoden

[1] Dit is een onderdeel van sfeer zoals dat in dit onderzoek wordt gebruikt.
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De klant/opdrachtgever wil t.b.v. een voor hem 
goede reden een project realiseren, bijvoorbeeld 
het bouwen van een woning, een woongebouw, 
een productiegebouw, een schoolgebouw of 
het aanpassen van een bestaand gebouw1. Doet 
hij dit met regelmaat, dan spreekt men van een 
professionele opdrachtgever. De aanbesteding 
kan hij zelf doen of hiervoor derden inhuren, de 
zogenaamde bouwmanagementbureaus. Er zijn 
verschillende mogelijkheden die een opdrachtge-
ver kan volgen2. 
Na	het	ontwerp	begint	de	start	van	het	‘werkelijke’	
bouwen, met als beginpunt het aanbesteden. In 
dit onderzoek wordt uitgegaan van een eenvoudi-
ge traditionele aanbesteding – Design-Bid-Build 
(DBB)3, omdat de diverse variaties die hierop 
mogelijk zijn nauwelijks invloed hebben op de 
essentie van dit onderzoek (Ling et al., 2004)
(Park and Kwak, 2017). Het gaat om het gevolgde 
principe, namelijk het maken van een offerte voor 
gespecificeerde	werkzaamheden.
Welke procesgangen worden gevolgd bij een tra-
ditionele aanbesteding voordat een aanbiedings-
prijs gereed is? De aangeleverde stukken, zoals 
het bestek en de tekeningen4 worden bestudeerd 
en er wordt gekeken welke onderdelen bij welke 

onderaannemers/leveranciers aangevraagd moe-
ten worden. Dit gebeurt in een zo vroeg mogelijk 
stadium, omdat de calculatietijd over het alge-
meen kort is. De onderaannemers en toeleverings-
bedrijven hebben op die manier zoveel mogelijk 
tijd om een offerte te maken. Het meest gangbare 
uitgangspunt is wie kan leveren voor de laagste 
prijs, zodat er de meeste kans is om de aanbe-
steding te winnen5. Hier geldt namelijk ook dat 
degene	met	de	laagste	prijs	‘koopman’6 wordt.
Er kan een onderscheid gemaakt worden naar het 
wel	of	niet	aanwezig	zijn	van	specifieke	invloeds-
factoren die de keuze van onderaannemer kunnen 
bepalen, zoals:
1. De aannemer vult zelf in welke werkzaamhe-

den voor uitbesteding aan onderaannemers 
voor hem het meest aantrekkelijk zijn; 

2. Gespecialiseerde werkzaamheden/leveranties 
die slechts door enkele specialisten kunnen 
worden uitgevoerd, bijvoorbeeld funderings-
technieken, gymzaalinrichting, akoestische 
constructies, etc.; 

3. In het bestek voorgeschreven onderaanne-
mers; 

4. Een voorkeur van de opdrachtgever. 

2.6
Aanbesteding

[1] Dit onderzoek richt zich op bouwwerken zijnde gebouwen, geen sloop, grondwerken, infra, etc.
[2] Op de site Kennisportal Europese aanbesteding zijn allerlei mogelijkheden uitgebreid weergegeven (http://www.
europeseaanbestedingen.eu/europeseaanbestedingen/europese_aanbesteding/aanbestedingsprocedures).
[3] DBB is een methode van aanbesteding waar het ontwerp en de bouw van een project door gescheiden entiteiten 
wordt uitgevoerd. 
[4] Vanwege de grote ontwikkeling van nieuwe producten is een opdrachtgever eerder bereid- in afwijking van het 
bestek- hiervoor te kiezen. Dit kan voor beide partijen een win- win situatie opleveren. 
[5] Deze term wordt veel gebruikt en ze geeft de onzekerheid aan, waarmee men aan een aanbesteding begint.
[6] Deze term wordt bij een aanbesteding dikwijls gebruikt om aan te geven, dat men het werk mag gaan maken.
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[1] Hetzelfde geldt ook voor de aannemer bij het maken van een offerte voor een opdrachtgever.
[2] Het effect van deze werkomstandigheden wordt dikwijls laat ervaren, maar daarna kan een situatie van afraffelen van 
de werkzaamheden ontstaan, wat zeer ten koste van de kwaliteit gaat.
[3] Deze term wordt gebruikt als een bedrijf dikwijls ten koste van grote offers bij een bedrijf wil binnenkomen om werk 
te maken. 

te houden wordt de kans op een opdracht groter 
(risico kleiner). Bij de traditionele aanbesteding is 
alles gebaseerd op de laagste prijs, terwijl andere 
zaken zoals bijvoorbeeld kwaliteit en de manier 
van samenwerking helaas dikwijls pas op de 
tweede plaats komen. Dit leidt regelmatig tot na-
righeid achteraf. Toch is er soms, alhoewel steeds 
minder,	een	bepaalde	vorm	van	‘merkentrouw’,	
die gebaseerd is op de onderlinge relatie tussen 
de persoon die beslist en de persoon van het 
bedrijf dat levert (Jacoby, 1973). Theoretisch zou 
er onder normale marktomstandigheden en ‘nor-
maal	eenvoudig	werk’	weinig	verschil	mogen	zijn	
tussen de prijzen van het ene bedrijf en het andere 
bedrijf, maar de praktijk is anders. Evenals in veel 
processen zit er veel verspilling in het bouwproces. 
De manier van calculeren in de bouw maakt dat de 
verspilling moeilijk te traceren is. De reden hiervan 
is dat wordt gerekend met bewerkingsnormen. 
Een bewerkingsnorm bestaat over het algemeen 
uit een gemiddelde norm per eenheid. Door het 
hanteren van een gemiddelde en geen rekening 
te houden met de werkomstandigheden2 is het 
moeilijk	te	achterhalen	waar	efficiënter	gewerkt	
kan worden.
Andere redenen die kunnen leiden tot verschillen 
in een aanbiedingsprijs zijn:
1. Gemaakte fouten in de calculatie. Bijvoor-

beeld doordat de geleverde informatie 
onduidelijk of onvoldoende is, er haastig 
gewerkt moet worden vanwege drukte, en/of 
er verkeerde inschattingen worden gemaakt;

2. Men heel graag voor een bedrijf wil werken 
en	het	ziet	als	een	‘binnenkomer’3 en de prijs 
hierop wordt aanpast; 

Voor de onder 1 genoemde werkzaamheden/leve-
ringen verschilt de keuze per bedrijf (aannemer). 
De keuzes kunnen bijvoorbeeld gebaseerd zijn op: 
1. Een lijst van vaste onderaannemers waarmee 

meestal gewerkt wordt. Deze bedrijven krij-
gen regelmatig een beoordeling en de sterke 
en zwakke kanten van het bedrijf zijn als 
gevolg daarvan bekend. Afhankelijk van wat 
gevraagd wordt kan dan een keuze gemaakt 
worden; 

2. Op	ervaring	en	intuïtie	en	meestal	door	een	
persoon gemaakt. De onderaannemer die 
regelmatig contact heeft met een bedrijf zal 
eerder worden aangevraagd en heeft dus een 
grotere kans een opdracht te krijgen; 

3. Het aanvragen bij willekeurige bedrijven. Dit 
is meestal het geval als in een andere regio 
wordt gewerkt, er weinig capaciteit beschik-
baar is of wanneer sprake is van moeilijk werk;

4. Het gebruiken van aanbiedingen die op 
eigen initiatief van onderaannemers worden 
toegestuurd. Deze onderaannemers maken 
ook een offerte voor andere bedrijven willen 
hiermede een grotere kans maken om het 
werk te kunnen uitvoeren.

Het maken van een offerte is een behoorlijk 
ongewisse investering omdat er aan veel bedrij-
ven offertes worden gevraagd. Vanwege deze 
investering in tijd en geld is het voor een onder-
aannemer belangrijk om een goede relatie met 
een aannemer te hebben, het bedrijf te kennen, 
geen eerdere slechte ervaringen met een bedrijf 
te hebben gehad en risicovolle projecten te ver-
mijden1. Door met deze omstandigheden rekening 
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[1] Bouwend Nederland is de brancheorganisatie van bouwbedrijven in Nederland. 

3. Men de prijs omlaag bijstelt om onderbezet-
ting te voorkomen; 

4. Men de prijs aanpast omdat het werk wordt 
gezien als een reclameobject. Bijvoorbeeld 
vanwege de aard van het project of de 
ligging;

5. Een extra toeslag vanwege complexiteit 
van het werk en/of onduidelijkheden in het 
bestek. 

De traditionele manier van aanbesteden is nog 
steeds de meest toegepaste, omdat de prijs voor 
de meeste opdrachtgevers maatgevend is. Dit 
is echter geen aanmoediging voor integratie, 
coördinatie	en	communicatie	tussen	projectteams	
om de nadelen van fragmentatie te overwinnen. 
Iedere aanbestedingsbenadering die gebaseerd 
is op een bilateraal contract en de laagste prijs 
kan een effectieve integratie verhinderen, wat de 
verwachte samenwerking om de projecten effectief 
af te leveren zal verhinderen (David R. Moore and 
Dainty, 1999)(Che Ibrahim, Costello and Wilkinson, 
2015).
Het initiatief voor aanbestedingsvormen wordt 
door de opdrachtgever genomen, zie het overzicht 
van Bouwend Nederland in bijlage 2.5. 
Bij een traditionele aanbesteding wordt zodra het 
werk gegund is - en dikwijls na een laatste onder-
handeling over de prijs en de werkzaamheden - de 
opdracht aan de onderaannemer verstrekt. Het be-
lang van de onderaannemer om het project uit te 
voeren zal meestal zijn om met zo weinig mogelijk 
inspanning een maximaal rendement te behalen. 
Iedere partij stelt zijn eigen belang voorop, denkt 
hierbij alleen aan zichzelf. Hoewel deze werkwijze 
nog steeds het meest wordt toegepast zien bedrij-

ven de nadelen hiervan. Het is moeilijk om andere 
samenwerkingvormen te starten omdat sprake is 
van vooringenomenheid. 
Zoals ook in andere sectoren van de industrie is 
een focus op het eindproduct voorgesteld. Dit 
is ook opgenomen in Rethinking Construction 
(Department of the Environment, 1998) en is een 
betere benadering die leidt tot een veel meer ge-
integreerd proces. Dit proces wordt onderverdeeld 
in vier complementaire en onderling verbonden 
elementen: 
1. Productontwikkeling (niet of minimaal van 

toepassing bij een traditionele aanbesteding, 
tenzij in kleine stapjes);

2. Projectimplementatie;
3. Partnering in de supply chain; en
4. Productie van componenten.
Deze integrale benadering is een kans voor de 
bouw. Er zijn al ervaringen met partnering arrange-
ments	in	‘rethinking	Construction’	(egan,	1998).
Tegenwoordig is het gebruik van nieuwe vormen 
van aanbesteding aanzienlijk, maar voor veel 
bedrijven zijn door onvoldoende know-how en 
onvoldoende	financiële	middelen	andere	aanbe-
stedingsvormen nog weinig van toepassing. Het 
eigen belang staat nog dikwijls voorop (Xiong et 
al., 2013)(Errasti et al., 2009).
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Dit onderzoek richt zich op het verbeteren van 
de prestatie van bouwprojectenbij DBB-aanbe-
stedingen door een betere samenwerking tussen 
aannemers	en	onderaannemers.	De	specificatie	
ligt bij deze aanbestedingsvorm vast in de vorm 
van een bestek en tekeningen. Bouwprojecten zijn 
tijdelijke productiesystemen die bestaan uit een 
complexe dynamiek vanwege de eenmaligheid, de 
lange looptijd, de moeilijke werkomstandigheden 
en de dynamische organisatiestructuren. Deze 
complexiteit brengt grote technologische en voor-
al	organisatorische	risico’s	met	zich	mee.	er	is	een	
gebrek	aan	coördinatie	en	integratie	(bundeling	
van kennis en kunde) en ook de winstgevendheid 
is mede daardoor een punt van zorg.
De kwaliteit van de organisatie van de aannemer is 
van belang voor de zekerheid van de opdrachtge-
ver. Tegelijkertijd is de kwaliteit van de organisatie 
ook van belang voor de zekerheid bij aannemer 
en onderaannemers en dus voor de relatie tussen 
de aannemer en de onderaannemers. Het bepalen 
van het bijbehorende risico kan door benchmar-
king met andere onderaannemers of het gebruiken 
van een meetsysteem waarmee de kwaliteit van 
het projectmanagement kan worden vastgesteld. 
De hiervoor te gebruiken variabelen hebben een 
relatie met management, vertrouwen, mensen, 
informatiestromen, leveranciers, organisatie en de 
klant.
De belangrijkste redenen voor een aannemer om 
te	werken	met	onderaannemers	zijn	de	grote	fluc-
tueringen in de productie en daarmee het verla-
gen van de kosten t.o.v. het in vaste dienst hebben 
van medewerkers. Door het goed managen van de 
onderaannemers in het bouwproces kan de kwali-
teit verbeteren en kunnen de kosten verminderen. 
Voorwaarde is wel zoals blijkt dat de onderaanne-
mers passen in de cultuur van de aannemer. 
Opgemerkt dient te worden dat in het managen 
en organiseren van bouwprocessen nog weinig 
innovatie valt te bespeuren. Daarom kan hier al 

direct de vraag worden gesteld of men bij een 
selectie op de laagste prijs stuurt of voor integratie 
gaat. Onzekerheden moeten worden gereduceerd 
door het kiezen van veilige oplossingen. Vanwege 
het grote omzetdeel dat door onderaannemers bij 
bouwprojecten wordt ingevuld, is de aannemer 
ook afhankelijk van de onderaannemer wat pleit 
voor een goede onderlinge relatie. 
De	aanbesteding	en	met	name	de	specificatie	
van de werkzaamheden bepaalt de keuze van de 
onderaannemer. De aanbestedingen vormen als 
proces al een forse investering zeker als men in 
ogenschouw neemt dat de meeste offertes niet tot 
een opdracht leiden. Samen met het gebrek aan 
innovatie en eigenbelang is dit een reden om rich-
ting de onderaannemer de laagste prijs te vragen.
De onderzoeksvraag die centraal staat in dit 
hoofdstuk luidt: ‘Welke aspecten bepalen de wijze 
van samenwerking tussen aannemer en onderaan-
nemers	in	het	huidige	bouwproces’.
De beantwoording van vraag 2 deelvraag 1 : 
Welke aspecten bepalen de wijze van samenwer-
king tussen aannemer en onderaannemers in het 
huidige bouwproces; bestaat uit het volgende 
overzicht van aspecten: 
1. Het	inschatten	van	de	risico’s	zoals	die	zich	

op organisatorisch en technologisch gebied 
voordoen tijdens de realisatie van het bouw-
proces; 

2. Het gebrek aan het managen van organisato-
rische	en	technologische	risico’s;

3. Het vanwege de fragmenatie werken met 
partijen met ongelijke belangen; 

4. De geringe coordinatie en integratie waar-
door het samenwerken bemoeilijkt wordt;

5. De focus op het eigen gewin vanwege de 
laagste prijs cultuur;

6. De kwaliteit van de organisatie;
7. Gebrek aan innovatie van het management 

van het bouwproces. 

2.7
Conclusie

H 2.7
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In het vorige hoofdstuk is de praktijk van de uitvoerende bouw 
aan de orde geweest met betrekking tot aspecten die van belang 
zijn voor een goede samenwerking tussen de aannemer en de 
onderaannemers op bouwprojecten. Toewerkend naar een organi-
satiemodel dat we in het volgende hoofdstuk beschrijven bekijken 
we in dit 3e hoofdstuk samenwerking vanuit een ander perspec-
tief, namelijk vanuit een Lean Managementtheorie.
Lean is een andere wijze van denken en kijken naar productiepro-
cessen dan wat we gewend zijn. Deze wijze van denken werd in 
de jaren 60 van de vorige eeuw in Japan gestart in de auto-indus-
trie, bij Toyota om precies te zijn. Vanuit de ervaringen die met 
het Toyota Production System (TPS) werden opgedaan heeft de 
vorming en uitbreiding van dit systeem onder de verzamelnaam 
Lean een vlucht genomen en is deze binnen industriële proces-
sen verder verspreid. Echter niet of nauwelijks in de bouw met 
name in het klein- en middenbedrijf. In hoofdstuk 2 hebben we al 
beschreven wat de bijzondere karakteristieken van de uitvoerende 
bouw zijn die wellicht een invoering van Lean in de weg hebben 
gestaan. Niettemin biedt de theorie dermate veel inspiratie en 
openingen, dat in dit onderzoek vanuit Lean wordt gezocht naar 
verbetermogelijkheden voor de samenwerking in de bouw. 
Aldus komen we tot de volgende onderzoeksvraag die we in dit 
hoofdstuk zullen behandelen en beantwoorden:

Vraag 3, tweede deelvraag: 
Hoe kunnen Lean en in het bijzonder de principes van 
Liker bijdragen aan het verbeteren van de samen-
werking tussen aannemer en onderaannemers? 

HOOFDSTUK 3
Lean management voor de uitvoerende bouw

29
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In dit hoofdstuk wordt op een verhalende en ex-
plicerende wijze een Lean context geschetst. Dit is 
de vrucht van een uitgebreid literatuuronderzoek.
Binnen de scope van Lean is voor dit onderzoek 
een	specifiek	werk	van	belang.	Het	betreft	het	
werk van Liker (J. Liker, 2004). Zijn theorie ligt in 
het verlengde van het Toyota Production System 
(TPS) en wordt geschaard onder een stroming 
theorieën	rondom	Lean	Management.	Liker	heeft	
de kennis rondom Lean Management verrijkt door 
het presenteren van 14 principes.
De achterliggende bouwgerelateerde gedachten 
die de basis hebben gevormd bij het bepalen 
van de aspecten in paragraaf 2.7 worden in dit 
hoofdstuk in relatie gebracht met Lean en meer 
in het bijzonder de principes van Liker. Door de 
uitsplitsing in de achterliggende gedachten wordt 
per principe van Liker of per categorie van Liker 
(de	4	P’s)	de	confrontatie	aangegaan.

Dit hoofdstuk omvat het theoretische kader van dit 
onderzoek en omvat de paragrafen: 

 – Het Toyota Production System en op het 
begrip Lean. (3.2);

 – De toepassing van Lean in de bouw (3.2.1);
 – Achtergronden en beschrijving van de 

theorie van Liker (3.3, de 14 principes);
 – Het (Lean) managen van projecten (3.4);
 – Het (Lean) samenwerken (3.5); en
 – Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 

conclusie waarin de onderzoeksvraag, 
behorende bij dit hoofdstuk, wordt 
behandeld en beantwoord.

Tot slot wordt in paragraaf 3.6 Conclusie de relatie 
gepresenteerd tussen de aspecten die een relatie 
hebben met de samenwerking tussen aannemer 
en onderaannemers en de principes van Liker.

3.1
Methodologie

Na de Tweede Wereldoorlog ging het zeer slecht 
in Japan. Veel bedrijven, gesteund door de over-
heid, zagen de noodzaak tot een andere aanpak 
van de productie om het hoofd te kunnen bieden 
aan de enorme concurrentiestrijd met Noord- 
Amerika en West-Europa. Bij Toyota heeft deze 
situatie geleid tot een ander productiesysteem dat 
het Toyota Production System (TPS) is genoemd. 
TPs	is	de	voorloper	van	Lean	Production	(Ōno,	
1988). Het belangrijkste kenmerk van TPS is de 
tijd tussen een opdracht en het afrekenen van een 
product zo kort mogelijk te maken door het elimi-
neren van de niet waarde toevoegende elemen-
ten, de verspillingen1	(Ōno,	1988).	Het	onderzoek	
van de International Motor Vehicle Program 
(IMVP)2 heeft de grote prestatieverschillen tussen 
de Japanse, Amerikaanse en Europese bedrijven 
geïnventariseerd	en	verklaard3 (Womack, Jones 
and Roos, 2007). Bij Toyota waren de resultaten 
veel beter en exemplarisch door hun nieuwe en 
superieure manier van ontwerpen en produceren 
van zowel goederen als diensten. Dat werd Lean 
Production	genoemd.	in	het	boek	‘Lean	Thinking’	
(Womack and Jones, 2003)4 zijn de vijf principes 
uitgewerkt die hierin een grote rol spelen: 
1. Bepaal	de	precieze	waarde	per	specifiek	

product (value);
2. Bepaal de waardestroom voor ieder product 

(valuestream);
3. Laat de waarde zonder onderbreking stromen 

(flow);
4. Laat de klant aangeven ‘wanneer een product 

benodigd	is’	(pull); en
5. Streef perfectie na (perfection).

Aanvankelijk werd Lean werken gezien als het toe-
passen van een aantal tools en technieken, maar 
inmiddels wordt het herkend als een fundamentele 
business	filosofie	(Ballard	et al., 2007). 
Lean Production moet benaderd worden als een 
systeem van denken en gedragingen, die door de 
hele waardestroom wordt gedeeld5 (Diekmann et 
al., 2004)(Liker and Ballé, 2013). Lean kan worden 
gekarakteriseerd in termen van doelen, principes 
en methoden of gereedschappen. Het Lean-ideaal 
is om direct een maatproduct speciaal en zonder 

3.2
TPS, Lean, Lean production en Lean thinking
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verspilling6 voor een gesteld doel te leveren 
(Ballard et al., 2007). Als men probeert een bedrijf 
op deze manier in te richten of projecten op deze 
wijze af te leveren, terwijl maximale waarde en 
minimale verspilling wordt nagestreefd, dan werkt 
men in enige mate Lean. Dit heeft geen zin, als je 
de fundamentele principes niet nastreeft, omdat 
het een managementsysteem is. Dit is het verschil 
met traditionele procesverbeteringen, die gericht 
zijn	op	het	herkennen	van	plaatselijke	efficiency.	
Lean	ziet	omvat	totale	efficiency.

Het rudimentaire werk over Lean bouwen “Lean 
Construction” (Ballard and Howell, 2004)(Em-
blemsvåg, 2014) is ontstaan door een aantal wer-
ken over systemen (Sanvido and Medeiros, 1990), 
het	werk	over	flow	(Koskela,	2000)	en	het	werk	
over bouwplanningen (Laufer and Tucker, 1987). 
Lean bouwen is voor een groot deel het overne-
men en implementeren van de Japanse fabricage 
principes in het bouwproces. Dit doende wordt 
verondersteld dat Lean bouwen een speciale soort 
fabricage is, terwijl tijdens dit proces geldt dat de 
waarde voor de klant maximaal moet zijn en de 
verspilling minimaal (Bertelsen, 2004). Lean bou-
wen is het managen van het bouwproces met zijn 
‘typische	kenmerken’	volgens	de	Lean	filosofie.	
Lean bouwen is een nieuw paradigma voor con-
struction- en projectmanagement. Er zijn vier
redenen waarom men hiertoe is gekomen (Ballard 
and Howell, 2004):
1. Het	succes	van	het	‘Toyota	Production	system’;
2. De ontevredenheid over de prestatie van de 

bouwprojecten;

[1] Verspillen is volgens van Dale: vermorsen, verkwisten of nutteloos gebruiken. Puur in de zin van het productie- proces 
maakt Toyota onderscheid in 3 categorieen (J. Liker, 2004): Waardetoevoegend. “Wat is de daadwerkelijke kern van het 
transformatieproces van de dienst waarvoor de klant betaalt?” Bijvoorbeeld overheadkosten, tekenkosten, etc. Niet-
waardetoevoegend. “Wat is pure verspilling”? Wachten, extra lopen, etc. Niet-waardetoevoegend, maar noodzakelijk. 
(Incidenteel werk) Controles, inspecties, etc. 
[2] IMVP is een centrum voor technologisch, politiek en industriele ontwikkeling, dat ontstaan is op MIT (Massachusetts 
Institute of technology). Het centrum had een tweeledig doel: het internationaal onderzoeken van de creatieve 
mechanismen van de interactie tussen industrie, beleid en universiteit om de fundamentele krachten van industriële 
veranderingen te begrijpen en het beleid te veranderen door met de verandering om te gaan.
[3] “The machine that changed the world”. De oorspronkelijke versie is van 1990.
[4] Het boek Lean Thinking is door dezelfde auteurs uitgebracht na “The machine that changed the world”.
[5] Lean is een lifestyle op welk terrein men dit ook toepast. 
[6] Door het reduceren van de variatie wordt verspilling verminderd. 
[7] Bouwen is niet uniek/eenduidig, planningen zijn moeilijk 100% sluitend te krijgen, daarom wordt op variaties ad hoc 
ingespeeld. Hoe kleiner de variatie hoe Leaner het proces wordt.

3.2.1 
Lean Bouwen

3. De pogingen om projectmanagement met 
een theoretische methode te benaderen; en

4. Het ontdekken van niet te verklaren feiten, 
vanuit het perspectief van traditioneel denken 
en de praktijk.

Bij het vergelijken van Lean bouwen met Lean 
productie zijn er twee vervelende consequenties 
als men denkt aan de kans van repetitie (herhaling) 
(Glenn Ballard and Howell, 2003b): 
a Het maken wordt bij bouwprojecten verduis-  
 terd door het ontwerpen; 
b Een bouwproject wordt gezien als een 
 perifere, excentrieke vorm van productie.  
Ballard and Howell (Ballard and G. Howell, 2003) 
introduceren de term Lean bouwen (projecten) 
en	definiëren	dit	als:	“When	those	systems	are	
structured to deliver the product while maximi-
zing value and minimizing waste, they are said to 
be	’Lean’	projects”	.	Voor	het	managen	van	dit	
uitgangspunt wordt het management instrument 
‘The	last	Planner	of	production	control’	voorge-
steld (Ballard, 2000b) (Ballard and G. Howell, 2003)
(Bertelsen, 2003)(Thomas et al., 2003)(Aslam, Gao 
and Smith, 2020).  
Bij een bouwproject dat steeds anders is, is value 
stream mapping zeer complex te bepalen, omdat 
er geen vast patroon7 in de werkzaamheden zit 
(Bertelsen et al., 2007). Door de medewerking 
van betrokken partijen kan eenvoudiger een veel 
degelijker plan worden opgesteld. De losse waar-
destromen kunnen dan gemakkelijker gekoppeld 
worden wat van belang is om de ‘core value 
stream’ te herkennen en de doorlooptijd te bepa-
len. Er zijn natuurlijk wel handelingen die steeds 
voorkomen en waarbij het goed is om daaruit de 
verspillingen te elimineren.
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Het Toyota Production Systeem1 is een operatio-
neel managementmodel om de doelen: 1) hoogste 
kwaliteit, 2) laagste kosten (minimale verspilling), 
en 3) kortste doorlooptijd te bereiken door men-
sen betrokken te krijgen bij die doelen (J. Liker, 
2004). Dit is een conceptueel model om op een 
duidelijke wijze bedrijfsprocessen te beschrijven. 
Toyota heeft ervoor gekozen om het hele TPS-sys-
teem aan de betrokkenen in de supply chain uit 
te leggen en te implementeren door middel van 
het symbool van een huis. Een huis blijft alleen in 
stand als ieder onderdeel de sterkte heeft om de 
van invloed zijnde krachten op te nemen/over te 
brengen. Het is een eenheid. De onderstaande 
figuur	geeft	symbolisch	het	Lean	huis	weer.	De	
belangrijkste onderdelen worden hierin genoemd 
terwijl de verklaring van deze onderdelen in de 

3.3
De businessprincipes (Lean) volgens Liker 
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figuur	staat	aangegeven.	Het	dak	vertegenwoor-
digt het doel. De symboliek is dat een dak pas 
gelegd kan worden als alles daaronder gereed is. 
De wanden zijn de meest besproken kenmerken 
en hulpmiddelen van het systeem die nodig zijn 
om het dak te kunnen dragen. De fundering is de 
basis voor het huis, die bestaat uit de Toyota way 
filosofie	en	de	belangrijkste	voorwaarden	voor	een	
goed procesverloop. In het centrum, het binnenste 
van het huis, bevinden zich de mensen. Zij zijn de 
belangrijkste factor van het huis, want daar is het 
allemaal om begonnen en zij zijn degenen die 
het huis in stand houden door continu te verbe-
teren. De methoden voor verbeteringen zijn het 
verminderen van verspilling en het stimuleren van 
de mensen en de teams.

Figuur 4 Het Toyota Production System (J. K. Liker, 2004) 
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[1] Toyota Production System is het managementmodel zoals door Toyota is ontworpen en over de hele wereld wordt 
toegepast (Womack, Jones and Roos, 1990). Het wordt Lean Production genoemd.
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Door J.K. liker1 (J. K. Liker, 2004) is dit manage-
ment model van Toyota, het TPS langdurig 
bestudeerd en vervolgens uitgewerkt in ‘The 
Toyota Way’. Liker maakt hierin een verdeling in 
4	aandachtsgebieden/categorieën:	1)	een	lange	
termijnfilosofie;	2)	het	‘juiste’	proces2 levert de 
‘juiste’	resultaten	op;	3)	waarde	toevoegen	door	
het ontwikkelen van mensen en partners; en 4) het 
leerproces bevorderen door het voortdurend op-
lossen	van	fundamentele	problemen	(4	P’s).	Deze	
aandachtsgebieden/categorieën	worden	onderver-
deeld in totaal 14 actiegerichte principes waarin 
de totale aanpak en de cultuur3 van het bedrijf is 
verweven. Ter verduidelijking van de 4 catego-
rieën	en	de	verdeling	in	de	14	principes	dient	de	
onderstaande	figuur4.	De	verdeling	van	de	P’s,	de	
principes en de paragrafen zie paragraaf 3.3.5. 

[1] JK Liker heeft na 18 jaar als werknemer van de Ame-
rikaanse autobusiness een overstap gemaakt naar de Ja-
panse en wel Toyota. Hij is gaan werken bij NUMMI (New 
United Motor Manufacturing) een joint venture tussen 
Toyota en GM, een fabriek In Californie, Fremont. Hij was 
getuige van de overgang van een van de slechtst functi-
onerende personeelsbestanden binnen het GM corncern 
tot een van de beste productfaciliteiten in de USA. Dit 
verschil noemt hij de ‘Toyota Way”, wat voor hem de 
aanleiding was de managementsystemen, de denkwijzen, 
en de filosofie van het succes van Toyota te beschrijven.
[2] Hier wordt wel gebruikt gemaakt van vele hulpmid-
delen, wat bij een fabrieksmatige productie wel veel 
gemakkelijker is.
[3] Wat opvalt, is dat de managementprincipes overeen-
komen met een manier van zuinig zijn, zoals in het fami-
liebedrijf ook gebeurt. Er zijn namelijk niet altijd de beno-
digde financiële middelen en wat doe je dan? Bijhouden 
wat de nieuwe technologieën zijn, want als familiebedrijf 
kijk je naar de toekomst. Het aanschaffen stel je uit, want 
je probeert eerst te kijken of het bestaande systeem niet 
aangepast kan worden aan een nieuw gewenst systeem. 
Het is per slot van rekening je eigen portemonnee. Ben je 
ervan overtuigd, dat het voordelen biedt, dan is het beste 
niet goed genoeg. Liker brengt ze meer in verband met 
een superioriteit van Toyota en past meer structuur toe, 
terwijl het familiebedrijf meer intuïtief werkt. Het knappe 
is wel, dat een dergelijke multinational deze principes kan 
blijven handhaven en zelfs uitbreiden.
[4] Deze onderverdeling wordt in dit onderzoek gebruikt 
om de juiste verdeling te maken tussen de enquêtevragen 
en de Liker principes, maar dit komt later aan de orde.
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Hoewel het onderzoek van Liker gebaseerd is 
op seriematige productie in de autoindustrie is 
het Lean denken toepasbaar voor iedere indus-
trie, het gaat namelijk om de aanpassing van de 
cultuur die in een organisatie heerst (J. K. Liker, 
2004). Het verder uitwerken van het model berust 
eenvoudig gezegd op het toepassen van technie-
ken. Womack stelt in zijn onderzoek ‘The Machine 
that Changed the World’ dat Lean Production in 
iedere bedrijfstak toepasbaar is (Womack, Jones 
and Roos, 1990). Gao en Low stellen dat ofschoon 
Lean Construction wezenlijk anders is dan Lean 
Production de principes toch kunnen worden 
gebruikt	en	dat	dezelfde	significante	voordelen	
verwacht kunnen worden zodat ook de huidige 
status van de bouwindustrie kan worden verbe-
terd. Het bestaande model van Lean Construction 

verschilt op diverse terreinen aanmerkelijk met 
Lean Production, de mensgerelateerde factor krijgt 
in Lean Construction te weinig aandacht (Gao and 
Low, 2014) (Green, 2002). Zij stellen dat het niet 
mogelijk	is	om	verspilling	te	reduceren	en	efficiën-
ter te werken als de menselijke factor niet wordt 
meegenomen (Gao and Low, 2015).Zij adviseren 
verder onderzoek om het model proefondervinde-
lijk te testen en te valideren.  
Nu de principes van Lean Production ook kunnen 
worden toegepast in Lean Construction, worden 
de 14 managementprincipes van Liker als basis 
voor dit onderzoek1 gehanteerd. Om die reden 
worden deze 14 principes in het navolgende 
uitvoerig in relatie tot de bouw behandeld (J. K. 
Liker, 2004).  

Problem
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and Grow Them)
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 – Respect,develop, and challenge your people and teams
 – Respect, challenge, and help your suppliers

 – Create process “flow” to surface problems
 – Use pull systems to avoid overproduction
 – Level out the workload (Heijunka)
 – Stop when there is a quality problem (Jidoka)
 – Standardize tasks for continuous improvement
 – Use visual control so no problems are hidden
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Figuur 5 De 4 P’s (Problem Solving, People, Process, Philosophy)en de 14 principes van Liker (J. K. Liker, 2004).

[1] De belangrijkheid van de onderlinge relaties tussen de principes, het is een systeem, vraagt dat alle principes 
worden behandeld. In het onderzoek zijn regelmatig de samenvoegingen in de 4 P’s gebruikt, omdat in het kader van 
dit onderzoek deze specificatie geen gevolgen heeft voor de resultaten, het verschil zit in de toegepaste technieken. 
Redenen hiervoor zijn: het reeds genoemde verschil tussen massaproductie en de bouwindustrie zit in de toegepaste 
technieken en het ontbreken van voldoende data.

Ter	verduidelijking	van	de	4	categorieën	en	de	verdeling	in	de	14	principes	dient	de	onderstaande	figuur.

H 3.3
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Baseer je managementbeslissingen op een lange 
termijn	filosofie,	ook	als	dit	ten	koste	gaat	van	
financiële	kortetermijndoelstellingen1 (J. Liker, 
2004).
De gedachte achter dit principe is dat het na-
streven van puur eigenbelang op termijn niet 
houdbaar is en het gevolg dan is dat er veel men-
sen onder leiden en er groot wantrouwen ontstaat 
richting grote bedrijven en hun directies, omdat 
deze het meest in het oog vallen. De echte missie 
(het doel) van Toyota bestaat uit drie onderdelen 
(Liker):
1. “Bijdragen aan de economische groei van 

het land2 waarin het bedrijf gestationeerd is 
(externe stakeholders);

2. Bijdragen aan de stabiliteit en het welzijn van 
medewerkers (interne stakeholders); en

3. Bijdragen aan de algemene groei van Toyota.
Er zijn grote verschillen tussen de wereldspeler op 
autogebied en het midden en kleine bouwbedrijf 
in	Nederland,	maar	de	diepere	filosofische	achter-
grond is dezelfde. Om dit doel te bereiken noemt 
Liker een aantal acties zoals die door Toyota 
worden toegepast:

 – Investeren in de toekomst van het bedrijf 
(interne waarde);

 – Het helpen van de samenleving en de 

3.3.1
Lange termijnfilosofie, P 1, Liker principe 1: De filosofie. 

gemeenschap (externe waarde);
 – Het iets teruggeven aan de gemeenschap 

vanwege het mogen doen van zaken3;
 – Elimineren van verspillingen;
 – Uitgebreide controle van budgetten4;
 – Kostenreductie op zich is niet de 

onderliggende motivatie;
 – Filosofische	langetermijnvisie	om	het	bedrijf	

naar een hoger niveau te tillen5; en
 – Waarde genereren voor de klant, de 

samenleving en de economie.
een	andere	inkijk	in	Toyota’s	leidende	principes,	
die nodig zijn om het gestelde doel te bereiken, 
komt uit een intern document. Hierin is de verant-
woordelijkheid van het bedrijf als wereldburger6 
duidelijker zichtbaar. Deze zijn samengevat in de 
onderstaande leidende principes:
1. Letter en geest naleven en transparante en 

eerlijke activiteiten ondernemen om een 
goede (wereld)burger te zijn;

2. Cultuur en gewoonte van elke natie respecte-
ren, en bijdrage leveren aan economische en 
sociale ontwikkeling d.m.v. activiteten in de 
gemeenschap;

3. Leveren van schone en veilige producten 
en verhogen van kwaliteit van leven via de 
activiteiten;

[1] Een voorbeeld: een kortetermijndoelstelling kan zijn nu veel winst maken, maar verder nooit meer voor een 
opdrachtgever mogen werken; een lange termijn doelstelling kan zijn jezelf onmisbaar maken door met minder winst 
genoegen te nemen.
[2] In kleiner verband gezien kan dit vertaald worden naar de omgeving of plaats waar de onderneming is gevestigd. 
[3]Door Toyota wordt hiermee de dankbaarheid aangegeven voor de hulp na de 2e wereldoorlog.
[4] Toyota hanteert een streng “Total Budget Control System” waarin de maandelijkse data worden gebruikt om de 
budgetten van alle divisies tot aan de allerkleinste uitgaven te volgen.
[5] De term hoger niveau wordt ook door Liker gebruikt, het kan daarom het beste gezien worden als het dichter bij het 
doel komen.
[6] In plaats van een goed ‘wereldburger’ kan ook gelezen worden een goed ‘burger’.
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[1] Een familie bedrijf stuurt meer op de familie dan op geld.

4. Creëren	van	geavanceerde	technologieën	en	
ontwikkelen en aanbieden van uitstekende 
producten en diensten, die voorzien in de 
behoeften van klanten;

5. Bedrijfscultuur koesteren die bevorderlijk is 
voor individuele creativiteit en teamwork, 
en tegelijkertijd het wederzijdse respect en 
vertrouwen tussen de medewerkers en het 
management vergroten;

6. Groei nastreven in harmonie met de gemeen-
schap via innovatief management;

7. Samenwerken met businesspartners op het 
gebied van onderzoek en ontwikkeling om 
stabiele lange termijn groei en wederzijdse 
voordelen te realiseren en openstaan voor 
nieuwe partnerships.

Een speciaal type bedrijf namelijk het familiebedrijf 
heeft vaak het kenmerk van een lange termijnvisie 
in zijn DNA. Het zijn dikwijls kleine en middelgrote 
bedrijven.	Familiebedrijven	hebben	een	aantal	
kenmerken1 die andere bedrijven niet hebben en 

daardoor is het beleid van de familiebedrijven 
dikwijls anders. Een expert groep van De Europese 
Commissie heeft in 2009 voor het familiebedrijf 
een	definitie	opgesteld	wat	zij	verstaat	onder	
een familiebedrijf (European Commission, 2009). 
Kwakkel	(Kwakkel,	2016)	heeft	deze	definitie	in	het	
Nederlands vertaald: “ongeacht de omvang is een 
bedrijf een familiebedrijf als:
1. De meerderheid van de zeggenschap, ver-

bonden aan het eigendom, in handen is van 
een natuurlijk persoon dan wel de familie. 
Deze meerderheid kan direct of indirect zijn;

2. Tenminste één familielid formeel betrokken is 
bij het bestuur van een onderneming;

3. Bij beursgenoteerde bedrijven tenminste 25 
procent van de zeggenschap in handen van 
de familie is”.

Een volgende generatie is normaal gesproken 
voorbestemd om in het bedrijf door te gaan, zodat 
de lange termijn onontbeerlijk is (Kwakkel, 2016). 

H 3.3.1
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Tabel 1 Opsomming sterkten en zwakten familiebedrijf (Eijk van der, Flören and Jansen, 2004).

Eigenschappen Omschrijving Eigenschappen Omschrijving

Betrokkenheid Grote betrokkenheid 
en loyaliteit personeel. 

Emotionele kwesties De combinatie zakelijk 
en familie kan tot emo-
ties leiden.

Kennis  
 

Bescherming en over-
dracht binnen familie.

Fundamentele 
veranderingen

Fundamentele veran-
deringen zijn grote 
uitdagingen.

Flexibiliteit in werk, tijd 
en geld

Familie is bereid veel 
tijd in het bedrijf te 
steken. De continuiteit 
mag niet in gevaar 
komen. 

Verkrijgen kapitaal Bij voorkeur binnen 
de familie, kan gevaar 
voor pensioen zijn. Me-
dezeggenschap wordt 
erdoor voorkomen.

Lange termijn denken Langere adem, moge-
lijkheid om strategisch 
beter te plannen.

Opvolging Overdracht van leiding 
en eigendom is een 
zeer emotioneel en 
moeilijk proces.

Stabiele cultuur Lange betrokkenheid 
zorgt voor stabiliteit 
en rust.

Rigiditeit Starre organisatie, die 
daardoor gemakkelijk 
vastroest.

Snelle besluiten Weinig sleutelfiguren, 
dus korte lijnen. 

Leiderschap Bij de 2e en 3e gene-
ratie ontbreekt het 
weleens aan een leider.

Betrouwbaarheid en 
trots

Familiebedrijven wor-
den door klanten en 
medewerkers ervaren 
als betrouwbaar. Veel 
medewerkers zijn zelfs 
trots.

Sterkten familiebedrijven Zwakten familiebedrijven

De kenmerkende eigenschappen van een familiebedrijf zitten hem in de gemeenschappelijkheid tussen 
bedrijf, familie en eigendom. Het familiebedrijf heeft sterke en zwakke kanten. Deze kenmerken worden 
door	Van	der	eijck	(eijk	van	der,	Flören	and	jansen,	2004)	als	onderstaand	geformuleerd:

H 3.3.1
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Deze tweede categorie betreft de verschillende fa-
cetten die van invloed zijn op het productieproces. 
De belangrijkste voorwaarde voor het Lean pro-
ductieproces	is	het	creëren	van	een	continu	flow1  
in de productie en dienstverlenende processen 
(j.	Liker,	2004).	Voor	het	bepalen	van	de	flow	
moet allereerst de waardestroom (value stream 
mapping)2 worden bepaald waardoor extra snel-
heid in de productie kan worden bereikt ten op-
zichte van de traditionele (serie/massa) productie-
wijze met batch-queue3 model. Voor PISM dat later 

wordt beschreven is het essentieel, dat de partijen 
- voorafgaand aan de aanbesteding - gezamenlijk 
deze	waardestroom	bepalen.	De	coördinatie	van	
de werkzaamheden van de teams ten behoeve van 
het totale proces zijn daarin zeer belangrijk (Zegar-
ra and Alarcón, 2015). De werkzaamheden kunnen 
dan beter op elkaar worden afgestemd, zodat er 
een prettige werksfeer ontstaat en daardoor een 
betere kwaliteit kan worden bevorderd. Alles kan 
achter elkaar worden afgewerkt. 

[1] Flow is de kern van de Lean boodschap, dat door verkorting van tijd van grondstof naar eindproduct of dienst tot de 
beste kwaliteit, de laagste kosten en de kortste levertijd leidt (Ohno, productiesystemen). Flow ontstaat door ‘hindernis-
sen’ in het proces weg te nemen.
[2] Value stream mapping (waarde stroom bepalen) is de term voor het vastleggen van de processtappen van de goede-
ren en de informatiestroom voor een productfamilie (Rother and Shook, 2003). Men gebruikt hier standaard symbolen 
voor. 
[3] Batch-and-queue is een term uit de massaproductie, waar grote hoeveelheden (batches) bewerkt worden en 
daarna verplaatst worden naar het volgende proces, waar ze in lijn op verdere bewerking wachten (Marchwinski and 
Shook,2006). 

H 3.3.2

3.3.2
Het ‘juiste’ proces levert de ‘juiste’ resultaten op, P 2 Liker 
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3.3.2.1
1 Liker principe 2, creëer flowLiker 

Creëer	continuous flow om problemen aan de 
oppervlakte te brengen (J. Liker, 2004).
Flow is de weg die alle onderdelen moeten volgen 
om tot een product te komen. Er zijn dus veel 
flows.	Bij	een	continue	flow in een productieproces 
wordt per keer een proceshandeling uitgevoerd en 
gaat een component zonder oponthoud en zonder 
verspillingen van de ene naar de andere proces-
handeling. Een continue flow in een Lean proces is 
het produceren op het moment dat een volgend 
proces een product nodig heeft. 
Deze	flow1 van de separate onderdelen van een 
product wordt optimaal bereikt door per stuk 
te produceren, de zogenaamde one-piece flow. 
Het tempo dat gevolgd moet worden om aan de 
klantvraag te voldoen wordt bepaald door: 1) de 
takttijd2,3, 2) het tempo van de vraag van de klant 
en 3) de hartslag van one-piece flow4 .
Voordelen van one-piece flow zijn, dat het helpt 
verspilling te elimineren door:
 – Het	inbouwen	van	kwaliteit.	‘Voorraad’	ver-

bergt problemen en verlaagt de urgentie om 
deze op te lossen. Problemen kunnen opge-
lost worden op het moment dat ze zichtbaar 
worden5;

 – Het	creëren	van	echte	flexibiliteit	(reageren	
op de klantvraag);

 – Het	creëren	van	hogere	productiviteit	(geme-
ten in waardetoevoegend werk);

 – Het vrijmaken van vloerruimte door minder 
voorraad (minder voorraad);

 – Het verbeteren van veiligheid (kleinere aan-
voer voorraden, verminderen afval);

 – Het verbeteren van het moreel6 (het resultaat 
is eerder zichtbaar);

 – Het verminderen van de voorraadkosten 
(vanwege minder voorraad).

Voor de bouw wil dit zeggen, dat de traditionele 
manier van werken aangepast moeten worden en 
er gewerkt moet worden met componenten. Deze 
componenten moeten van een samenstelling zijn, 
die met de gebruikte manier van werken technisch 
logisch en voor alle partijen zoveel mogelijk doel-
matig in hun werkproces zijn. Door het doelmatige 
werkproces ontstaat er een flow van opeenvolgen-
de werkzaamheden. Door de kennis die nodig is 
om de processen aan te passen is de inbreng van 
alle betreffende partijen nodig. Door dit vooraf te 
doen kan er veel bespaard worden. De grootte van 
de componenten is ook essentieel voor de onder-
linge aansluitingen in het totale werkproces. Het 
achterwege blijven van de bedoelde onderlinge 
aansluitingen is funest voor de kwaliteit, de kosten 
en de werktijd van een project. 

[1] Om flow te creëren kan het zijn, dat men bijvoorbeeld moet investeren in een proces dat momenteel wordt 
uitbesteed.
[2] Takttijd is een referentie getal dat bepaald wordt door de klantvraag. Het geeft het tempo aan waarin geproduceerd 
wordt. Het wordt bepaald door de beschikbare werktijd te delen door de vraag van de klant. B.v. beschikbare werktijd 
27.600 seconden per dienst, beschikbare werktijd/klantvraag = 27.600/460 eenheden per dienst = assemblage takttijd 
van 60 seconden (uit Leren zien, Mike Rother and John Shook, 2003).
[3] In de bouw zijn de elementen veel groter van afmeting, maar ook wat betreft de precisie van de verdeling in 
activiteiten dan in de productie, zodat er eerder met dagen en uren gewerkt kan worden dan met seconden of minuten. 
Een voorbeeld van een hal bouwen die over 90 werkdagen gereed is. Totale arbeidstijd 4000mu. 4 onderdelen: 
fundering 1/8deel is 500mu, constructie 2/8deel is 1000mu, wanden 3/8deel is 1500mu, dak 2/8 deel is 1000mu. 
Droogtijd en verlet 10 dagen. De effectieve werktijd wordt daarmee 80 werkdagen. Takttijd per hal is: hal /80 /dg is 1/80 
hal per dag gereedmaken. Voor de fundering 80/8 is 10 dg en 500mu is 50 mu/dg. Voor de constructie 80*2/8 is 20dg 
en 1000mu is 50mu/dg. Voor de wanden 80*3/8 is 30dg en 1500mu is 50mu/dg voor het dak 80*2/8 is 20 dg en 1000mu 
is 50mu/dg.
[4] One Piece flow wil zeggen dat per item wordt geproduceerd, is het ene item gereed dan start de volgende 
bewerking van of aan het item. One piece flow wordt toegepast in combinatie met JIT (just in time). De items moeten 
zonder tussentijds verlies bij de volgende bewerking aankomen. Er is dan een ononderbroken schakel.
[5] Het moment van overdracht naar de volgende bewerking.
[6] Relatie prettig werken en het besef waar men mee bezig is. Dit is goed voor de werksfeer.
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Figuur 6 Symatisch overzicht werken op voorraad versus continu flow/one-piece-flow.
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3.3.2.2 
2 Liker principe 3, gebruik pull                

Gebruik pullsystemen om overproductie te vermij-
den (J. Liker, 2004)
Het ‘Pull’ systeem wordt gedreven door de 
klantvraag. De klant bepaalt wat, wanneer en 
hoeveel hij wil. Pull is het tegenovergestelde van 
het push systeem. De productie wordt bij push 
gedreven door de productiedrang die vaak wordt 
aangestuurd door targets en planningen. Aan 
de klant wordt dan gemeld wanneer en in welke 
hoeveelheden hij producten kan verwachten. Bij 
een one-piece flow is het product vanaf de eerste 
productiestap gelabeld aan een klant1 en is daar-
mee een zuivere vorm van een pull systeem.
Bij pull is Just In Time delivery (JIT) het uitgangs-
punt. Het one-piece flow systeem is een systeem 
met theoretisch nul voorraad. Dat wil zeggen dat 
de grondstoffen aanwezig moeten zijn op het 
moment dat het nodig is. Wanneer een bewerking 
dus gereed is en gestart wordt met een volgende 
bewerking van het productieproces, wordt dit Just 
in time (JIT) delivery genoemd. Just in time deli-
very wordt bereikt met het zogenaamde kanban2 
systeem. 
De essentie van deze systemen is een gelijkmatig 
proces, geen overtollige voorraden, een stan-
daard proces en product. Hierdoor kan directe en 
continue controle van de kwaliteit van het product 
worden	uitgevoerd.	Fouten	komen	dus	direct	naar	
boven,	zodat	na	afloop	van	de	laatste	bewerking	
het	product	ook	‘echt’	gereed	is.	er	is	dus	sprake	
van een snellere doorlooptijd en de mogelijkheid 

om de standaarden van proces en product te 
verbeteren. De kunst is om de afstemming tussen 
de productiestappen zodanig te organiseren dat er 
geen tijdverlies tussen de bewerkingen ontstaat3. 
Hiervoor zijn alle betrokken partijen nodig.
Dit proces is in opwaartse richting een soort admi-
nistratief proces dat de aanvoer van de goederen 
regelt4 en vormt in afwaartse richting de opbouw 
van het procuct.
Per	‘werkstation’	(onderdeel	van	het	werkproces)	
wordt een toevoeging aan het product gemaakt.
Het tempo waarin dit gebeurt, takttijd genoemd 
is, maatgevend voor de snelheid van de productie-
lijn. Het zijn vele bewerkingen en de afstemming 
hiervan is bijzonder complex. De werkbelasting 
van ieder station dient hetzelfde te zijn; gelijkmatig 
en niet te veel.
Evenals in de productie kan in de bouw ook niet 
alles5 worden geproduceerd volgens het pull sys-
teem. Een kleine mix van pull en push kan dan een 
oplossing	brengen	om	een	zo	efficiënt	mogelijk	
proces tot stand te brengen.
Het proces in een fabriek en op een bouwplaats 
verschilt wezenlijk van elkaar. Op de bouwplaats 
zijn de omstandigheden wisselend terwijl de 
werkers in de fabricage op een vaste plek blijven. 
In een fabriek vinden de handelingen steeds plaats 
op dezelfde werkplek en het product beweegt. Op 
een bouwplaats is dat juist andersom. Hierdoor 
wordt de aanpak wezenlijk anders.

[1] De interne klanten (de opvolgende productie stap) werken in dit systeem ook mee.
[2] Kanban is een systeem om te signaleren wanneer in een proces een volgend onderdeel nodig is, waardoor er flow 
ontstaat in dit proces.
[3] In de fabrieksmatige productie wordt dit bijvoorbeeld gedaan door een operator meerdere taken toe te delen. 
[4] Dit administratieve deel gebeurt met het z.g kanban systeem, zie voetnoot 3.
[5] Bijvoorbeeld om een buffer te hebben om flow te realiseren.
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Tabel 2 Verschil tussen Lean in de fabriek en op de bouwplaats.

H 3.3.2.2

1 werkzaamheden op een vaste plaats plaats van de werkzaamheden groeit normaal 
gesproken met het product (gebouw) mee1

2 een geconditioneerde, schone omgeving dikwijls buiten in weer en wind, vuil, stof

3 gereedschap is op een vaste plaats gereedschap moet steeds mee verplaatst worden

4 het product dat bewerkt moet worden 
komt steeds naar een vaste werkplek

werkzaamheden aan het product zijn steeds op 
een andere plaats

5 het materiaal voor de bewerking kan steeds 
naar dezelfde plaats worden gebracht

het materiaal voor de bewerking moet steeds 
naar een andere plaats gebracht worden.

6 productie is gewoonlijk in grotere series en 
met geringe afwijkmogelijkheden

productie is gewoonlijk op maat of in kleine se-
ries, waar eenvoudig kan worden gewijzigd

7 geringe afmetingen van het product de afmetingen zijn doorgaans veel groter

8 het product is niet plaatsgebonden het product is plaatsgebonden en in principe niet 
te verplaatsen (vanwege de fundering gefixeerd)

9 one-piece-flow beperkte one-piece-flow of deels one-piece-flow

10 standaardisatie is gemakkelijker toe te pas-
sen, omdat er meer dezelfde onderdelen 
voorkomen en steeds dezelfde personen 
aan een onderdeel werken

standaardisatie is moeilijker uitvoerbaar, omdat 
de onderdelen steeds wisselend zijn en steeds 
wisselende personen de werkzaamheden uitvoe-
ren.2

11 De ‘workpackages3’ zijn veel kleiner Grotere workpackages, waardoor afwijkingen in 
productietijden veel eerder voorkomen

12 Het product komt veelal één keer langs een 
werkstation

De bouwdiscipline komt vaak meerdere keren 
terug op hetzelfde onderdeel4 ivm onderbreking 
voor andere disciplines

Lean in de fabriek Lean op de bouwplaats

Een overzicht van de belangrijkste verschillen wordt in onderstaande tabel schematisch weergegeven.

[1] Een uitzondering hierop was bijvoorbeeld het Jack block of Lift slab systeem. De vloeren werden op de begane 
grond op elkaar gestort en vervolgens opgevijzeld. Het is beperkt gebruikt en wordt al jaren niet meer toegepast.
[2] Standaardisatie kan ondanks de verschillen toch wel zeer veel verbeteren in het proces. Neem bijvoorbeeld het 
stellen van profielen voor metselwerk. Hier kan door een bepaalde procedure te gevolgen of door een hulpmiddel 
te maken, omstellen minder worden, geen stellatten in de weg zitten en de voegen gemakkelijker kunnen worden 
uitgekrabd/afgestreken. Het zijn kleinigheden, maar er kan op worden bezuinigd op tijd en een betere uitvoering is 
mogelijk. Een uur is weinig maar bij een werkdag van 8 uur is het toch gauw 10%.
[3] Verdeling van een product of element in te bewerken delen.
[4] Getracht moet worden dit terugkomen te verminderen door het juist organiseren van de werkprocessen op afmeting 
en discipline. 
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Door deze grote verschillen uitgaande van de 
gebruikelijke manier van werken in de bouw kan 
een one-piece-flow niet op dezelfde manier gerea-
liseerd worden.

Is het mogelijk om de uitgangspunten en daarmee 
de voordelen van de one-piece-flow methodiek 
toe te passen voor de bouw? Deze aanpak is 
ondanks de grote verschillen tussen fabricage in 
de fabriek en productie op de bouwplaats vanwe-
ge de aard van het bouwproces deels mogelijk. 
Op	onderdelen	kan	al	one-piece-flow	worden	
toegepast hetgeen later kan worden uitgebreid 
(continu verbeteren). Om dit te kunnen realiseren 
moet aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. De 
eerste drie belangrijke voorwaarden zijn: 1) splits 
het project op in opeenvolgende bouwdelen en 
elementen, 2) verdeel deze in zo klein mogelijke 
delen, en 3) maak een value stream map van die 
bouwdelen en elementen.
Om de valuestream te bepalen moet eerst een 
aantal algemene sleutelvragen beantwoord 
worden (Rother and Shook, 2003). In de linkse 
kolom van onderstaande tabel zijn deze algemene 
sleutelvragen verwoord. In de rechterkolom zijn 
deze aangevuld met opmerkingen/suggesties voor 
hoe dit in de bouw praktisch vertaald zou kunnen 
worden.
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[1] Dit is de eerste pull situatie (opdrachtgever), maar in een proces zijn ook interne klanten. Ook dan is er weer sprake 
van pull.
[2] Het supermarkt pull systeem is zo genoemd, omdat het werkt als de bevoorrading van een supermarkt. Bijvoorbeeld 
in het schap liggen 20 pakken koffie, als er nog 5 liggen wordt dit door het bevoorradingssysteem gemeld aan het 
distributiecentrum (pull kanban). Er komen dan met de bevoorrading 20 pakken koffie mee. De hoeveelheid van 5 
pakken is proefondervindelijk vastgesteld. Het kunnen er ook 3 of 8 zijn. Maar ook de voorraad in het distributiecentrum 
wordt aangevuld (productie kanban), maar waarschijnlijk wel met andere hoeveelheden. Het supermarkt-pull systeem 
wordt gebruikt als er geen continue flow mogelijk is.
[3] De productielijn is de volgorde van de werkzaamheden van het productieproces, de volgorde waarin mensen en 
machines een product maken. Het uitgeven van de werkzaamheden zoals hier bedoeld heeft een relatie met het 
supermarkt-pull systeem. Het is het bepalen wanneer de productie van de nieuwe producten moet beginnen om tijdig 
aanwezig te zijn. (pacemaker proces en klantorder ontkoppelpunt)
[4] De voorbereidingen zijn veel omvattend en verschillen sterk per project. Het betreft bijvoorbeeld het maken van 
werktekeningen, onderhandelingen met onderaannemers, planning maken, materialen bestellen, etc.
[5] Productmix het woord zegt het al is het mixen van producten, omdat het maken van het ene product meer of minder 
voorkomt dan het andere. De mensen en machines moeten zoveel mogelijk 100% draaien en daarom combineert men 
werkzaamheden. Bijvoorbeeld het maken van motoren voor een auto de modellen 1000cc en 1600cc. De veschillen 
tussen beide zijn waarschijnlijk niet veel groter dan de cilinderboring. Voor het assembleren maakt het geen verschil 
en daarom splitst men het maken van de motoren in x stuks 1000cc en y stuks 1600cc. Zowel de assemblage als de 
motoren fabricage kan nu voluit werken.
[6] De productielijn geeft de achtereenvolgende werkzaamheden van een productieproces aan. 

1 Bepaal de takttijd De bouwtijd is meestal bepaald1. Verdeel het 
project in bouwdelen, respectievelijk elementen. 
Bepaal hiervoor globaal de benodigde werktijd. 
Breng verdere verdeling aan in globale over-
zichtelijke delen, zoals bij het maken van een 
traditionele planningsopzet gebeurt

2 Hoe ga je de klant beleveren, intern of 
extern

De bouwtijd kan beschouwd worden als bepaald 
door de externe klant, de volgende bewerking 
als de interne klant

3 Waar start je het continue flow proces Het continue flow proces kunnen verschillende 
processen zijn. Het zijn langere processen waar 
een grote regelmaat van activiteiten in optreedt. 
Door deze vast te stellen kan per proces een 
start bepaald worden

4 Waar heb je supermarkt pull-systemen2 
nodig

Bij processen waar repeterende 
handelingen plaatsvinden, kan een pull-systeem 
gehanteerd worden (bijvoorbeeld metselwerk). 
Let wel t.o.v de industrie is de plaats steeds 
wisselend

5 Op welk punt in de productielijn3 plan je de 
productie

In de bouw is de productielijn een ander begrip 
omdat de werkzaamheden meestal één keer 
voorkomen. Uitzondering hierop zijn de grotere 
woningbouwprojecten. Zodra de voorbereidin-
gen4 gereed zijn, kan met de productie worden 
gestart

6 Hoe nivelleer je productmix5 in de produc-
tielijn6

In de bouw is dit afhankelijk van de werkzame 
partijen

7 Hoe vaak geef je hoeveel werk uit in de 
productielijn

In de bouw is dit afhankelijk van de werkzame 
partijen

8 Welke verbeterprocessen zijn nodig t.o.v. 
de bestaande value stream

Zodra de flow verstoord wordt/is, moet onder-
zocht worden wat het probleem is en hoe dit te 
verbeteren is

Sleutelvraag algemeen Hoe in de bouw

Tabel 3 Verschil valuestream mapping (Rother and Shook, 2003) versus de bouw.
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[1] In de bijlagen is een lijst van veel gebruikte Japanse Lean termen opgenomen.

3.3.2.3  
Liker principe 4, verdeel de werkbelasting

Nivelleer de hoeveelheid werk (Heijunka)(J. Liker, 
2004)
Nivelleren van de hoeveelheid werk houdt in dat 
er geen overbelasting van de productiecapaciteit 
is, maar dat er naar een gelijkmatige productie 
gestreefd wordt. 
Dit kan bijvoorbeeld door niet altijd direct op be-
stelling te leveren, maar de levertijd gebruiken om 
orders te combineren en daarmee de doorlooptijd 
te verkorten, voorraad te verminderen en een 
grotere klanttevredenheid te bieden.
Om gelijkmatig te kunnen produceren is een 
gelijkmatige verkrijging van opdrachten essentieel. 
Het onderzoek dat zich richt op traditioneel aanbe-
stede werken, vraagt daarom naar een beleid voor 
de gelijkmatige stroom van opdrachten. De strate-
gie om dit beleid te effectueren kan bijvoorbeeld 
bestaan uit het maken van langetermijn plannin-
gen, het zoeken naar vaste opdrachtgevers en het 
streven	naar	flexibiliteit	in	de	productie	door	in	

plaats van naar specialisatie naar divergentie van 
het soort projecten te streven. 
Door het verminderen van verspilling wordt de 
overbelasting minder en kan de hoeveelheid werk 
eenvoudiger genivelleerd worden. Er zijn 3 soorten 
verspilling (die evenals veel begrippen in de Lean 
wereld uit het Japans komen1:
1. Muda: verspillingen die geen waarde toe-

voegen (overproductie, wachten, onnodig 
transport, overbewerking, overmatig veel 
voorraad, onnodige bewegingen, defecten, 
onaangesproken creativiteit van medewer-
kers);

2. Muri: overbelasting van mensen en appa-
ratuur (overbelasting van mensen leidt tot 
veiligheids- en kwaliteitsproblemen, overbe-
lasting van apparatuur leidt tot defecten en 
stilstand); en

3. Mura: ongelijkmatigheid (mate van spreiding, 
variantie). Dit is een gevolg van de beide 
andere	verspillingen,	van	de	andere	M’s
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Figuur 7 De drie M’s van verspilling (Smith, 2014) .

de omstandigheden gemakkelijk wijzigen. Door 
de totale hoeveelheid werk te verdelen over de 
totale periode en die te nivelleren zodat elke dag 
dezelfde hoeveelheid werk kan worden gemaakt, 
kan door het toepassen van een productmix toch 
verspilling worden voorkomen (reductie van varia-
tie). Het werkschema dient hierop te worden opge-
zet hetgeen onder andere inhoudt dat bottlenecks 
al bij voorbaat vermeden moeten worden. Het 
standaardiseren van de werkzaamheden is evenals 
stabiele partnerships cruciaal voor de doorloop-
tijden.

Nivellering van productie en planningen gebeurt 
niet	volgens	de	werkelijke	flow	van	klantorders.	
(Heijunka is de nivellering van productie qua volu-
me en productmix) De klantorders kunnen namelijk 
ernstig	fluctueren.	De	totale	orders	binnen	een	be-
paalde periode worden als uitgangspunt bekeken, 
zodat elke dag dezelfde hoeveelheid en mix kun-
nen worden gemaakt. Nivellering van de planning1 
heeft grote voordelen voor de valuestream. Het 
biedt de mogelijkheid nauwgezetter te plannen en 
de werkwijzen te standaardiseren.
Doorlooptijden in de bouw kunnen vanwege 

[1] Het samenvoegen van bij elkaar horende werkzaamheden, bijvoorbeeld het doorstrijken van voegen in metselwerk.

H 3.3.2.3
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- onaangesproken creativiteit
  medewerkers
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[1] Deze standaardwerkelementen moeten in overleg met de uitvoerderenden van de betrokken disciplines worden 
bepaald. Afhankelijk van de situatie kunnen de elementen van klein naar groot lopen. Bij het koppelen van de 
elementen ontstaat eenzelfde situatie, ook weer per discipline helemaal afwerken. Bijvoorbeeld eerst per wand en 
dan de wanden samen in een ruimte of in een keer een ruimte. Als voorbeeld kun je de vergelijking maken tussen een 
prefab wand die in een keer geplaatst wordt en een wand waarvan de aansluitingen zo gedetailleerd zijn dat deze ook 
als zelfstandig element kan worden afgewerkt.
[2] Dit zijn dikwijls hoeken en aansluitingen met andere elementen. Denk bijvoorbeeld aan de gezette hoeken in gevel-
beplating, dakranden, staande tanden in metselwerk en ga zo maar door. Voor een ingreep die op het moment dat men 
op het betreffende punt bezig is, is de moeite gering, later is dit veel kostbaarder en dikwijls minder fraai.

3.3.2.4  
Liker principe 5, stop als er een probleem is

Ontwikkel een cultuur van ‘pas op de plaats 
maken’	om	problemen	te	herstellen,	zodat	de	
kwaliteit direct goed is (J. K. Liker, 2004).
Kwaliteitsproblemen dienen direct te worden 
opgelost, zonodig met stillegging van het werk-
proces. In het fabricageproces wordt gewerkt met 
Jidoka, automatisering met een mensgerelateer-
de aanraking. Zowel de mens als de apparatuur 
kunnen het proces autonoom stopzetten wanneer 
er een probleem is. Het achterliggende idee is dat, 
mits het überhaupt nog mogelijk is, het veel voor-
deliger is om direct een aanpassing uit te voeren 
dan achteraf te inspecteren en het kwaliteitspro-
bleem aan te passen. In de bouw is vanwege de 
heersende cultuur een dergelijk kwaliteitsbewa-
kingsysteem thans moeilijk te realiseren. Indien 
aan de onderstaande twee voorwaarden wordt 
voldaan zal het veel eenvoudiger te realiseren zijn. 
Deze twee voorwaarden zijn:
1. Er moet gewerkt worden met standaard 

werkelementen/componenten1, die voor één 
bewerking, in één fase geheel kunnen worden 
afgerond. Geen aansluitingen/overgangen2 
achterlaten;

2. Na afronding van voornoemde werkelemen-
ten/componenten dient het aan de volgende 
bewerker te worden overgedragen. Deze 
bewerker start dus op basis van een goedge-
keurd werkelement.

Kwaliteit is de verantwoordelijkheid van iedereen 
in de organisatie en de organisatie als geheel. 
Kwaliteit voor de klant ligt ten grondslag aan de 
waardepropositie, en daar kan dus geen concessie 
aan worden gedaan.
Het toevoegen van waarde voor de klant is wat 
het bedrijf staande houdt en waarmee het geld 
verdient, zodat iedereen onderdeel van het bedrijf 
kan	blijven.	De	filosofie	is	dat	hiermee	op	langere	
termijn de productiviteit wordt verhoogd. Aan 
deze	filosofie	zijn	de	ideeën	over	probleemoplos-
sen en lerende organisaties nauw gekoppeld. 
Alle aspecten van de Toyota Way:	filosofie,	pro-
cessen, partners en probleemoplossen werken 
ondersteunend	aan	het	vermogen	om	‘’kwaliteit”	
in te bouwen.
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Figuur 8 Dwang versus het faciliteren van bureaucratie (Adler, 1999). 

[1] Met Human Resource Management (HRM).
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3.3.2.5  
Liker principe 6, standaardiseer opdrachten

Gestandaardiseerde taken zijn de basis voor voort-
durende verbetering en empowerment 
(J. K. Liker, 2004)
Standaardisatie is de noodzakelijke fundering 
(basis) voor voortdurende verbetering en kwaliteit. 
In het wetenschappelijk management van Taylor 
(Taylor, 1919) worden medewerkers gezien als 
machines	die	zo	efficiënt	mogelijk	moeten	worden	
gemaakt	d.m.v.	manipulaties	van	industriële	
engineers en autocratische managers. Dit is een 
organisatiestructuur met een hoge mate van 
bureaucratie. Deze manier van werken heeft in de 
jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw veel 
schade aan organisaties toegebracht.
Moderne	systemen	proberen	flexibel	en	organisch	
te zijn, d.w.z. gefocust op effectiviteit, wendbaar-
heid en empowerment van medewerkers. 

Adler (Adler, 1999), herkent in het TPS-systeem 
twee bureaucratische structuren en twee sociale 
culturen, totaal zijn dit vier organisatie structuren. 
Het TPS-systeem hanteert een bureaucratisch 
systeem, maar geeft daarbij de medewerkers de 
ruimte om mee te denken over de manier van 
werken. Het TPS-systeem kan daarom gerangschikt 
worden onder faciliterende bureaucratie. Het ver-
schil tussen de leer van Taylor en het TPS-systeem 
is de medewerker, die gezien wordt als waardevol-
ste hulpbron en niet alleen orders uitvoert. De me-
dewerker werkt mee om gezamenlijk door analyses 
problemen1 op te lossen en te verbeteren . Het 
referentiesysteem hiervoor is de standaardisatie. 
Dit houdt in het verbeteren en de nieuwe situatie 
vastleggen in een verbeterde standaard waarmee 
gewerkt wordt.
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Met deze visie van Adler op haar organisatie wordt 
Toyota’s	bureaucratische	top-down	systeem	de	
basis	voor	flexibiliteit	en	innovatie	(democratisch	
Taylorisme).
Het TPS-systeem wil levensvatbaar blijven en wil 
daarom op ieder niveau in de organisatie constant 
verbeteren. Vanwege het belang van standaar-
disatie en de manier van organiseren zijn de 
kwadranten dwingende bureaucratie en faciliteren-
de bureaucratie verder uitgewerkt en met elkaar 
vergeleken in onderstaande tabel. 

Figuur 9 Dwang/mogelijkmaken van ontwerp van systemen en standaarden (Adler, 1999).

Standaardisatie wordt gebruikt als facilitator bij het 
rigide voorschotelen van na te leven procedures 
en de vrijheid van innovatie en creativiteit, zodat 
er uitdagende targets behaald kunnen worden op 
het gebied van kosten, kwaliteit en levering. Het 
bereiken van dit evenwicht ontstaat met de manier 
waarop mensen standaarden schrijven en met wie 
daaraan bijdraagt. De standaarden zijn voor repeti-
tief handwerk vrij eenduidig, voor engineering zijn 
ze vrijblijvender. Standaardisatie is bij Toyota de 
basis voor voortdurende verbetering, innovatie en 
groei van de medewerkers.

Systemen gefocust op prestatiestandaards om 
slechte prestaties eruit te lichten

focus op best practices: informatie over pres-
tatiestandaards is niet erg waardevol zonder 
informatie over de best beproefde methodes om 
die te bereiken

Standaardisatie van systemen om ‘spielerei’ en 
het monitoren van kosten tot een minimum te 
beperken;

systemen moeten ruimte bieden voor maatwerk 
voor verschillende capaciteiten, ervaringsniveaus 
en moeten richting geven aan flexibele improvi-
satie

Systemen moeten zodanig worden ontworpen, 
dat medewerkers uit de regelkring blijven

systemen moeten mensen hun eigen werk hel-
pen beheersen; het transparante ontwerp moet 
ze helpen mentale modellen van het systeem te 
vormen

Systemen zijn instructies om te worden nage-
leefd, niet om kritisch over te zijn.

systemen zijn best practice-sjablonen om te 
worden verbeterd

Dwingende systemen en procedures Faciliterende systemen en procedures
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3.3.2.6 
Liker principe 7, gebruik visuele controle

Zorg dat je visueel in control bent zodat er geen 
problemen verborgen blijven (J. K. Liker, 2004).
Visuele controle is een hulpmiddel dat in een 
oogopslag zichtbaar maakt, hoe het werk wordt 
uitgevoerd en/of het afwijkt van de norm. Het zijn 
systemen die gebruikt worden om een gelijkma-
tige op takttijd gebaseerde waardetoevoegende 
flow	te	ondersteunen	en	te	verbeteren.	een	veel	
gebruikte methode/programma om door middel 
van visuele controle verspillingen tegen te gaan 

is	het	5s	program	(Filip	and	Marascu-Klein,	2015).	
Het principe is; ruim het op en maak het visueel. 
Het wordt dikwijls toegepast als een eerste stap 
bij het implementeren van Lean in een organisatie. 
Het is ook een tool om problemen zichtbaar te ma-
ken. Bij gebruik kan het een onderdeel zijn van het 
visueel beheersingsproces van een goed gepland 
Lean	systeem.	De	onderstaande	figuur	geeft	de	
opeenvolgende stappen aan van 5S.

Figuur 10 Het 5S model (Filip and Marascu-Klein, 2015).
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Visuele beheersing van een goed gepland Lean 
systeem is meer dan de enkele toepassing van 
5S. Visuele beheersing is ook dat elk gebruikt 
communicatiemiddel in een oogopslag vertelt 
hoe het werk uitgevoerd moet worden en of het 
afwijkt van de norm. Dit geldt ook voor systemati-
sche inrichting van magazijnen, opbergsystemen, 
rapportages, enz. 
Een voorbeeld van visueel rapporteren is het A3 
systeem. In een A3 rapportage wordt op een vel 
van A3 formaat een volwaardige rapportage en de 
verbetering inzichtelijk gemaakt. Deze rapporta-
ge is gebaseerd op het opnemen van de situatie 
en vervolgens het toepassen van het plan, do, 
check en act principe. Voor probleemoplossingen 
gebruikt men meestal een standaard indeling te 
weten: omschrijving van het probleem, huidige 
situatie, grondoorzaak, alternatieven, aanbevolen 
oplossing, kosten-baten analyse. Alles zoveel mo-
gelijk	gepresenteerd	in	figuren	en	tabellen.
Dit betekent dat informatietechnologie hard nodig 
is, maar deze moet vooral ondersteunend zijn. 
Door het werken in een virtuele wereld weerhoudt 
men zich immers van het praktische teamwork en 
is men weg van de plek waar het gebeurt. Een 
goed ontwikkeld visueel beheerssysteem verhoogt 
de productiviteit, vermindert het aantal defec-
ten en fouten, helpt deadlines halen, faciliteert 
communicatie, verbetert de veiligheid, verlaagt 
de kosten en geeft medewerkers over de hele 
linie meer controle over hun omgeving. Kortom er 
mogen geen problemen verborgen blijven.

H 3.3.2.6
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[1] Zie ook Liker principe 7
[2] Er is dan geen extra persoon nodig op kantoor om de gegevens in te voeren. Hoe dichter op de werkplek hoe beter 
en sneller de informatie is.

3.3.2.7 
Liker principe 8, gebruik betrouwbare technologie

Gebruik alleen betrouwbare, grondig geteste 
technologie waar mensen en processen bij gebaat 
zijn (J. K. Liker, 2004).
Het toevoegen van nieuwe technologie of het 
vervangen van technologie moet ondersteunend 
zijn aan je mensen, proces en waarden. Door het 
overvloedige aanbod van technische en manage-
mentinformatie bestaat het gevaar, dat systemen 
gebruikt worden die men niet doorziet1. Hierdoor 
kan geen maximaal gebruik worden gemaakt van 
de systemen en levert dit soms zelfs fouten en 
extra werk op. 
Uitgangspunt bij Liker principe 8 is dat technolo-
gie	pas	wordt	geïntroduceerd	als	het	zich	bij	een	
brede dwarsdoorsnede van de betrokken experi-
menten heeft bewezen en voldoende draagkracht 
heeft. De introductie bij een brede dwarsdoorsne-
de van de werknemers wordt toegepast om com-
mitment van de werknemers te krijgen want alleen 
consensus is niet voldoende. Uitgangspunten bij 
voornoemde experimenten zijn: 

 – De aard van het waarde toevoegende werk 
dat door de medewerkers wordt gedaan;

 – De mogelijkheden om verspilling te elimine-
ren	en	een	gelijkmatigere	flow	te	realiseren;

 – De	technologie	moet	inzichtelijk	en	intuïtief	
zijn;

 – Toetsing vooraf met een pilot en overleg met 
stakeholders;

 – Mensen moeten ondersteund worden en niet 
worden afgeleid van het waarde toevoegen-
de proces; 

 – Voorkeur voor de pilot en het gebruik van de 
technologie op de plek waar het werk wordt 
gedaan2;

 – Na positieve resultaten, snelle invoering van 
de nieuwe technologie. 

Door deze stappen zal er weinig weerstand zijn en 
zal het proces ook minder ontwricht worden. Het 
uitgangspunt is steeds; ‘het zijn de mensen die 
het werk doen en die worden ondersteund door 
hulpmiddelen’.

H 3.3.2.7
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[1] De meeste waarde wordt toegevoegd door het personeel (VAP Value Added by People) ipv door technologie (Value 
Added by technology VAT). 
[2] Integendeel, het kan zelfs weerstand oproepen.
[3] TMMK is de afkorting van Toyota Motor Manufacturing Kentucky.

3.3.3 
Voeg waarde toe aan de organisatie door je mensen en partners te ontwikkelen, P 3

Mensen vormen het grootste kapitaal van een 
onderneming1 (J. K. Liker, 2004). 
Er kan dus waarde aan de onderneming worden 
toegevoegd door je medewerkers en partners te 
ontwikkelen. Leiders moeten het werk volledig be-
grijpen en in de praktijk overdragen. De medewer-
kers moeten ontwikkeld worden tot uitzonderlijke 
medewerkers en teams die werken volgens de 
filosofie	van	het	bedrijf.	er	moet	respect	getoond	
worden voor de partners en leveranciers door 

ze uit te dagen en ze te helpen beter te worden. 
Deze uitgangspunten benadrukken hiermee de 
waarde die het systeem hecht aan de praktijk, het 
eigenlijke werk. Deze uitgangspunten kunnen, 
hoewel ze een geheel vormen met de totale 
managementfilosofie,	ook	losstaand	worden	ge-
hanteerd. Het te behalen resultaat zal wel minder 
zijn, omdat het totaal een systeem is dat door 
toepassing van alle uitgangspunten aanvult en 
versterkt. 

3.3.3.1  
Liker principe 9, ontwikkel leiders die het werk volledig begrijpen en die de filosofie 
beleiden 

Het	negende	Liker	principe	is	leiders	te	creëren	die	
het	werk	volledig	begrijpen	en	die	de	filosofie	in	
praktijk brengen en overdragen (J. K. Liker, 2004).
Leiders moeten opgeleid en ontwikkeld worden 
om de cultuur volledig te doorgronden en deze 
door te geven aan hun ondergeschikten. Plotse-
linge cultuurveranderingen hebben meestal geen 
diepgang en krijgen ook geen loyaliteit van de 
medewerkers2.
Toyota hanteert organisatiebreed ‘een standvastig 
doel’	wat	het	fundament	is	voor	een	consistent	en	
positief leiderschap en een lerende organisatie. De 
leiderschapscultuur is ontstaan uit de persoonlijk-
heden, waarden en ervaringen van de grondleg-
gers binnen de familie Toyoda.
Gary Convis, president van TMMK3, geeft met 
onderstaande	figuur	de	filosofie	van	Toyota	en	het	
belang van cultuur aan (J. K. Liker, 2004). Naast 
de technische focus op korte doorlooptijden is 
het evenzeer van belang om de medewerkers te 
betrekken in de doelen van de organisatie. Gary 

Convis ziet TPS als een drieledige eenheid. Een 
deel bestaat uit de technische tools die gekoppeld 
zijn aan Lean productie. Deze technische tools zijn 
binnen	deze	managementfilosofie	enkel	effectief	
met	“het	juiste	management	en	de	juiste	filosofie-	
de fundamentele manier van denken”. Mensen 
vormen het centrum van TPS. Dit betekent dat er 
een verandering van mindset van alle betrokkenen 
vereist is. Om dit te realiseren wordt genchi gen-
butshu ingezet. Genchi genbutsu is voor iedereen 
de corporate beleidsmaatregel om de medewer-
kers de werkelijke situatie op de werkvloer te laten 
begrijpen.	De	absolute	kern	van	de	Toyota-filoso-
fie	is	dat	de	cultuur	ondersteunend	moet	zijn	aan	
de mensen die het werk doen. De twee prioriteiten 
zijn kwaliteit en veiligheid. De cultuur die door 
de	manier	van	managen	wordt	gecreëerd	moet	
zorgen voor extra inspanning en extra zorg.

H 3.3.3
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Figuur 11 De visie van een Toyota-leider op TPS (J. K. Liker, 2004).

Toyota Production System - Operations Management System to achieve goals of highest quality, 
lowest cost, shortest lead time via engaging people toward goals.
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[1] Deze komt nagenoeg overeen met de 14 principes van Liker.
[2] Gemba is Japans en het betekent ‘de plaats waar gewerkt wordt’.

Figuur 12 Het leiderschapsmodel van Toyota (J. K. Liker, 2004).

Bij Toyota hebben leiders de kenmerkende 
werkwijze	en	filosofie	die	aansluit	bij	de	Toyota 
Way. Dit leiderschapsmodel, maar ook het verschil 
met leiderschap binnen andere bedrijven is in 
onderstaande	figuur	weergegeven.	Leiders	kunnen	
top-down opdrachten geven of kiezen voor een 

bottom-up stijl, waarin mensen zelfstandig denken 
en beslissingen nemen. Leiders moeten ook diep-
gaand inzicht in het werk hebben en algemene 
expertise op het gebied van management. Voor 
de	Toyota-leiders	valt	hun	profiel	gemiddeld	in	het	
rood omcirkelde gebied.

Bo
tt

om
-u

p
(o

nt
w

ik
ke

lin
g)

To
p-

do
w

n
(b

ev
el

en
)

Algemene management
expertise

Diepgaand inzicht in het werk

Groepsfacilitator

Bureaucratische
manager

‘Je krijgt de ruimte!’

‘Houd je aan de regels!’ ‘Dit moet je doen en zo moet 
het - doe het!’

Bouwer van lerende 
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‘Dit is ons doel en onze 
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en coachen’

Toyota leiders

Het	profiel	van	de	bovenstaande	figuur	strookt	
met dat van de grote leiders van Toyota. Deze 
leiders hebben de hiermee gerelateerde kenmer-
ken gemeen: 

 – Focus	op	een	lange	termijn	doel	-	een	waar-
devolle bijdrage aan de samenleving;

 – Geen afwijking van de geboden van de 
Toyota Way1 en afstemming van gedrag en 
manier van werken;

 – Promotie door accuraat te werken en de 
gemba2 te blijven bezoeken waar het echte 
waarde toevoegende werk wordt gedaan;

 – Problemen zien als kansen om hun medewer-
kers te trainen en te coachen.

H 3.3.3.1
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[1] Empowerment is een proces van versterking, waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen 
op de eigen situatie en hun omgeving, via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het 
stimuleren van participatie (van Regenmortel, 2002, p76)

3.3.3.2 
Liker principe 10, respecteer, ontwikkel en daag mensen en teams uit

Het tiende Liker principe ziet op het ontwikkelen 
van uitzonderlijke mensen en teams die werken 
volgens	de	filosofie	van	je	bedrijf	(j.	K.	Liker,	2004).

Voor werkteams is het systeem en de cultuur van 
het bedrijf essentieel. In het Toyota model vult de 
teamleider de tekortkomingen van het team aan. 
Denk als voorbeeld aan ziekte, foutje, toilet, etc. 
Bij deze manier van werken zijn teamleiders zeer 
belangrijk bij het implementeren van verbeterin-
gen (kaizen).
Medewerkers binnen het team voegen de waarde 
toe. Individuele toppresteerders moeten daarom 
samen topteams vormen. Toyota gaat ervan uit 
dat als je teamwork tot de basis van het bedrijf 
uitroept, individuele presteerders hun ziel en za-
ligheid in het succes van het bedrijf zullen leggen.  
Het gaat erom mensen uit te dagen en respect 
voor ze te hebben. 

Het hiervoor te volgen principe is: 
 – Aanwezigheid van systemen om de teams te 

ondersteunen;
 – De individuele leden en niet de teams het 

waarde toevoegende werk laten doen;
 – Teams	coördineren	het	werk,	motiveren	en	
leren	van	elkaar,	opperen	innovatieve	ideeën,	
en geven sturing door middel van peer pres-
sure (groepsdruk);

 – Balans is nodig tussen individueel werk en 
groepswerk en tussen individuele prestaties 
en effectiviteit van teams;

 – Samenwerken van individuen in een groep 
vormt geen compensatie voor gebrek aan 
topprestaties van de individuen. Individue-
le toppresteerders moeten daarom samen 
topteams vormen; 

 – Als teamwork de basis van het bedrijf is, zullen 
individuele presteerders hun ziel en zaligheid 
in het succes van het bedrijf leggen; en

 – Medewerkers niet overladen met beloningen, 
maar ze uitdagen en respecteren.

Het succes van een bedrijf is meer afhankelijk van 
de cultuur dan van een technologische faciliteit. 
Als deze cultuur niet begrepen wordt is men nog 
niet klaar voor empowerment1. Bij sollicitaties 
dient hiervoor een goede strakke procedure te 
worden gevolgd.
Het samenstellen van teams vraagt dus ook een 
periode van ontwikkeling (Blanchard, Carew and 
Parisi-Carew, 2000). Zij combineren TPS denken en 
situationeel leiderschap tot iets nieuws en effec-
tiefs. Het onderscheidt 4 stadia van ontwikkeling:
1. Oriëntatie:	duidelijke	aansturing	van	de	leider	

nodig, op de hoogte zijn van de fundamente-
le missie, regels van betrokkenheid en de te 
gebruiken tools

2. Ontevredenheid: nog steeds aansturing 
van de leider nodig. Werk is minder leuk en 
moeilijker dan gedacht om als team samen te 
werken. Veel behoefte aan sociale ondersteu-
ning

3. Integratie: team moet inzicht krijgen in de 
rollen, doelstellingen en normen en team-
structuur

4. Productie: de groep integreert alle geleerde 
lessen en functioneert als een uitstekend 
team met weinig taakgerichte of sociale 
ondersteuning van de leider.

H 3.3.3.2
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Tabel 4 Klassieke motivatie theorieën en de Toyota Way (J. K. Liker, 2004).

1) Maslow2, piramide van be-
hoeften

Bevredigt lagere behoeften en 
leidt medewerkers via hogere 
niveaus van de hiërarchie naar 
zelfontplooiing

Baangaranties, goed salaris en 
veilige werkomstandigheden 
bevredigen lagere behoeften. 
Cultuur van voortdurende ver-
betering ondersteunt groei in 
de richting van zelfontplooiing

2) Herzberg3, arbeidsverrij-
kings-theorie 

Elimineer ‘dissatisfiers’ (hygië-
nefactoren) en richt het werk 
zodanig in dat je positieve 
‘satisfiers’ creëert

5S, ergonomische programma’s, 
visuele beheersing en HR-beleid 
pakken hygiënefactoren aan. 
Voortdurende verbetering, 
functieroulatie en ingebouwde 
feedback werken ondersteu-
nend aan motivators

Intrinsieke1 motivatie- 
theorieën Concept Invulling van Toyota

3) Taylor, wetenschappelijk 
management 

Selecteer medewerkers op 
een wetenschappelijke manier, 
ontwerp gestandaardiseerde 
functies, geef training en beloon 
met geld. Prestaties afgezet 
tegen normen

Alle principes van wetenschap-
pelijk management worden ge-
volgd, maar op groepsniveau in 
plaats van op individueel niveau 
en gebaseerd op medewerkers 
betrokkenheid

4) Gedragsmodificatie Bekrachtig gedrag ter plekke 
wanneer dat gedrag van nature 
optreedt

Continuous flow en Andon 
creëren korte doorlooptijden 
voor snelle feedback. Leiders 
zijn voortdurend op de vloer en 
zorgen voor bekrachtiging

5) Formuleren van doelen Formuleer specifieke meetbare, 
haalbare uitdagende doelstellin-
gen en meet voortgang

Formuleer doelstellingen die 
aan deze criteria voldoen door 
middel van hoshin kanri (policy 
deployment). Voortdurende 
vergelijking met targets.

Extrinsieke4 motivatie- 
theorieën

De overstap van integratie naar productie is 
moeilijk en kost veel tijd, omdat TPS gebaseerd is 
op one piece flow, wat een bijzonder uitdagend 
proces	is.	Bij	one	piece	flow	is	sprake	van	een	
extreem	strakke	coördinatie	tussen	elke	stap	in	
het proces welke de ontwikkeling van effectieve 
werkteams bevordert. Het is dus essentieel om 

ervoor te zorgen dat medewerkers gemotiveerd 
zijn en blijven.
De motivatie van de medewerkers kan gesplitst 
worden in intrinsieke- en extrinsieke motivatie-
theorieën.	Onderstaande	tabel	geeft	aan	wat	het	
concept	van	de	gebruikte	vijf	theorieën	is	en	hoe	
Toyota ze interpreteert.
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[1] De behoeftehiërarchie van Maslow stelt dat het motiveren van mensen gelijk staat met het bevredigen van 
hun innerlijke behoeften. Het hoogste motivatieniveau is dingen beter te doen die je beter maken als persoon 
(zelfontplooiing). Mensen kunnen alleen aan hogere behoeften als zelfontplooiing werken, als hun lagere behoeften 
zijn bevredigd. Het laagste niveau is lichamelijke behoefte, vervolgens veiligheid en zekerheid, behoefte aan sociaal 
contact, erkenning en waardering en ten slotte zelfontplooiing. 
[2] De theorieën van Frederick Herzberg hebben veel gemeen met Maslow, maar richten zich vooral op motiverende 
kenmerken van het werk, z.g. motivators. Herzberg noemt de lagere behoeften van Maslow hygiënische factoren 
(arbeidsverhoudingen, organisatiebeleid, arbeidsomstandigheden, [redelijke] beloning werk extrinsieke factoren). Deze 
zijn onmisbaar, maar je kunt mensen niet motiveren door ze meer te geven. Ze hebben feedback nodig, autonomie. 
Motivatie van mensen is mogelijk met de motiverende factoren(werkintrinsiek) zoals; realiseren van doelen, leveren van 
prestaties, succesvol en creatief zijn, erkenning en waardering- ontwikkelen en ontplooien.
[3] De motivatie ontstaat uit een externe bron.

Mensen zijn de drijvende kracht achter voortdu-
rende verbetering en dienen daartoe geholpen te 
worden door:

 – Een goede systeemdynamiek van de organi-
satie;

 – Medewerkers helpen de cultuur van het be-
drijf te begrijpen en te ondersteunen;

 – Een methode van verbinding te bieden tus-
sen sociale en technische problemen;

 – Een sociaal systeem en een cultuur van 
voortdurende verbetering in samenhang met 
one	piece	flow	te	bieden	(one piece flow 
stimuleert positieve probleemoplossingen en 
motiveert mensen om te verbeteren).

H 3.3.3.2



60

3.3.3.3  
Liker principe 11, respecteer, daag je leveranciers uit en help ze

Het elfde principe houdt in het tonen van respect 
voor je uitgebreide netwerk van partners en leve-
ranciers door ze uit te dagen en ze te helpen beter 
te worden (J. K. Liker, 2004).

Het principe van Toyota is: ontwikkel solide 
partners, ontwikkel samen (als team) en realiseer 
wederzijds lange termijnvoordeel. Dit principe is 
moeilijk uit te voeren en het is een behoedzaam 
proces. Het begint met het selecteren van een 
partij. De geselecteerde partij kan getest worden 
door met kleine opdrachten te werken om op die 
manier samen te werken voor gemeenschappelijke 
doelen. 
Respect voor het uitgebreide netwerk van partners 
en leveranciers staat bij Toyota niet gelijk aan een 
softe houding als je eenmaal binnen bent. Er moet 
een uitdaging blijven om te verbeteren. Hoge 
verwachtingen en een eerlijk proces zijn een vorm 
van respect.
Toyota wil partnerships met leveranciers met be-
houd van eigen interne capaciteit door:

 – Het streven om zelf het eigen lot te bepalen;
 – Zelfredzaam te zijn en te vertrouwen in de 

eigen capaciteiten;
 – Leren met leveranciers zonder alle kennis van 

en verantwoordelijkheid voor bepaalde kerna-
specten aan leveranciers over te dragen;

 – Kostenreducties die gedurende de samen-
werking voor Toyota ontstaan komen ten 
gunste van Toyota en niet ten gunste van 
derden; 

 – Bij het uitbesteden van een belangrijke com-
ponent eigen interne capaciteit niet verliezen; 
en

 – Elke kernactiviteit in huis hebben om leveran-
ciers effectief te managen en om als organi-
satie te blijven leren en qua technologie een 
voorpositie te houden.

Voor de groep van dit onderzoek, kleine en mid-
delgrote bedrijven, zijn de genoemde partnerships 
en voorwaarden meestal niet haalbaar, omdat 
de bedrijven te klein zijn en zij niet zoveel omzet 
aan leveranciers kunnen bieden dat deze vorm 
van samenwerking haalbaar is. De positie van het 
bedrijf wordt wel sterker en beter als men streeft 
naar het in huis hebben van kennis van toegepaste 
technieken en producten. Het wordt daardoor 
gemakkelijker om samen verantwoord overeen-
komsten aan te gaan. 
De samenwerking van Toyota met de leveranciers 
op projecten vraagt vanwege het toepassen van 
het TPS-systeem aandacht voor de onderstaande 
punten: 

 – Vaardigheden bijschaven door samen met 
leveranciers aan projecten te werken;

 – Leveranciers moeten net zo capabel zijn in JIT 
als de eigen productie; 

 – Produceren/leveren van kwalitatief goede 
componenten;

 – Besparingen kunnen alleen als de leveranciers 
ook besparen;

 – Leveranciers geen kortingen (reducties) 
opdringen;

 – Onderdelen zijn geen basisproducten die via 
tenders aan marktpartijen worden uitbesteed;

 – Vaststaat dat het van cruciaal belang is om 
met capabele leveranciers te werken die TPS 
of een gelijkwaardig systeem toepassen;

 – Methoden te gebruiken om samen met leve-
ranciers te leren;

 – Al doende leren centraal stellen;
 – Leren via projecten op de werkvloer;
 – Toyota heeft leveranciers verenigingen, die 

werkwijzen, informatie, zorgen delen en in 
studiegroepen bekwaamheden ontwikkelen;

 – Toyota inkoop heeft eigen kwaliteits- en 
TPS-deskundigen die samenwerken met 
leveranciers als er problemen zijn;

 – Het continu beoordelen van leveranciers.
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Figuur 13 Behoeftehiërarchie van de toeleveringsketen(J. K. Liker, 2004).
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Een lerende onderneming opbouwen betekent anderen faciliteren. Voor het opbouwen van een lerende 
onderneming met leveranciers (partners/onderaannemers) geeft de theorie van menselijke motivatie (de 
piramide van Maslow) (Maslow, 1943) inzicht in de voorwaarden waaraan moet worden voldaan. Motive-
ren van mensen staat gelijk aan het bevredigen van innerlijke behoeften. Het laagste niveau ziet op de 
lichamelijke (fysiologische) behoeften, zoals genoeg te eten hebben. Het tweede niveau ziet op veilig-
heid en zekerheid; je beschermd voelen tegen kwaad. Het derde en laatste niveau dat zich buiten jezelf 
bevindt is sociale goedkeuring hetgeen wil zeggen dat anderen om wie je geeft een positief beeld van 
je hebben. De opvolgende twee fasen kunnen worden gestimuleerd, maar je moet het wel zelf doen. Ze 
kunnen pas beginnen als de stabiliteit is bereikt. Het eerste niveau hierin is belangrijk namelijk eigenwaar-
de een positief beeld van jezelf hebben. Het hoogst te bereiken niveau is zelfontplooiing, dat wil zeggen 
dingen doen die je beter maken als persoon.

Als deze vijf niveaus vertaald worden naar een onderneming, levert dit onderstaand beeld op. Motivatie 
is de sleutel tot verbetering

De verrijkingstheorie van Herzberg welke in paragraaf 3.2.3.2 al aan de orde is gekomen, is ook een in-
trinsieke motivatietheorie en heeft veel overeenkomsten met de behoeften theorie van Maslow. Ze maakt 
echter	onderscheid	in	hygiëne	factoren,	die	onmisbaar	zijn,	maar	niet	motiveren	en	de	motiverende	
factoren. De motiverende factoren zijn verdeeld in twee niveaus: 1) erkenning en waardering, succesvol 
en creatief zijn, leveren van prestaties, en realiseren van doelen, 2) ontwikkelen en ontplooien (Herzberg, 
1966). 
De voorbeeldfunctie van Toyota met betrekking tot leveranciers is de benadering van leren en samen-
groeien en komt dus overeen met het tweede niveau van Herzberg.
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3.3.4 
P 4, Voortdurend oplossen van fundamentele problemen als motor voor 
organisatieleren
De vierde categorie, het begrijpen wat je doet 
en moet doen om te verbeteren begint bij het 
opnemen van de situatie, zodat je ziet wat er 
misgaat en waarom. Het waarom is essentieel om 
te verbeteren en daarom wordt er in de volgende 
paragrafen veel aandacht aan besteed.
Voor verbeteringen moeten alle opties uitgebreid 
worden bekeken en ze moeten breed gedragen 
worden (J. K. Liker, 2004).
Door	standaardisatie	kan	continu	worden	gereflec-
teerd en worden verbeterd.

3.3.4.1  
Liker principe 12: observeren, begrijpen en rapporteren       

Het twaalfde Liker principe houdt in zelf gaan 
kijken om de situatie door en door te begrijpen 
(genchi genbutsu)1 (J. K. Liker, 2004).
Het bekijken van de werkplek is het grootste 
meest	significante	onderscheid	tussen	andere	
managementbenaderingen. Andere benaderingen 
werken vaak op basis van tabellen en cijfers, maar 
zeggen weinig over het daadwerkelijk proces. 
Het principe is door en door begrijpen wat je ziet 
en dit rapporteren2. Observeer, zonder vooron-
derstellingen en met open blik de productievloer, 
en gebruik bij ieder probleem de ‘5 why-analyse’,	
vijfmaal achtereenvolgend de vraag “waardoor” 
stellen3. 

Ook voor de leiders geldt dit principe, omdat tijd 
hierin een beperkende factor is wordt gewerkt met 
vertrouwenspersonen die hen inlichten (hou-
rensou). 
Om een situatie goed te kunnen begrijpen is veel 
ervaring nodig. Dit komt terug in de principes 3 
en 4 van Yamashina4 welke 10 managementprinci-
pes heeft opgesteld (J. K. Liker, 2004). Deze twee 
principes hebben betrekking op genchi genbutsu 
(persoonlijke observatie).

[1] Genchi genbutsu is een Toyota praktijk om een situatie volledig te begrijpen door het verzamelen van informatie 
door het persoonlijk observeren van de bron van de situatie.
[2] De Ohno cirkel; zelf kijken en denken.
[3] Integraal onderdeel van kaizen Toyota’s vijf-waardooranalyse.
[4] President van het Toyota Technical Centre.
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Tabel 5 De 10 managementsprincipes van Yamashina (J. Liker, 2004).

1 Houd altijd het einddoel voor ogen

1.1 Maak een zorgvuldige planning om je einddoel te bereiken

1.2 Zorg dat vergaderingen een duidelijk doel hebben

2 Wijs jezelf en anderen duidelijke taken toe

3 Denk en spreek op basis van geverifieerde, bewezen informatie en gegevens

3.1 Bevestig de feiten voor jezelf

3.2 Jij bent verantwoordelijk voor de informatie die je aan anderen doorgeeft

4 Maak optimaal gebruik van de wijsheid en de ervaring van anderen bij het doorgeven, 
verzamelen en bespreken van informatie

5 Deel je informatie tijdig met anderen

5.1 Denk altijd na over wie er baat zal hebben bij bepaalde informatie

6 Rapporteer, informeer en raadpleeg (hou/reng/sou) altijd tijdig

7 Analyseer en onderken tekortkomingen in je capaciteiten op een meetbare manier

7.1 Verduidelijk welke kennis en vaardigheden je verder bij jezelf moet ontwikkelen

8 Streef onafgebroken naar het uitvoerenvan kaizen-activiteiten

9 Denk ‘buiten de kaders’, oftewel verder dan je gezonde verstand en de standaardregels

10 Neem altijd je veiligheid en gezondheid in acht

Management principes
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[1] Dit parallel ontwikkelen op pakketbasis noemt men set based concurrent engineering. Point based is de methode 
waarbij men uitgaat per punt
[2] Nemawashi, vooraf acceptatie en goedkeuring verwerven voor een voorstel door eerst het idee en daarna het plan te 
evalueren met het management en de stakeholders. Men krijgt op deze manier essentiële input en kan men anticiperen 
op weerstand en kan men de voorgestelde verandering afstemmen op andere perspectieven en prioriteiten in de 
organisatie.

3.3.4.2  
Liker principe 13: beslis doordacht, implementeer snel

Het dertiende Liker principe zegt: neem langzaam 
beslissingen door consensus te bereiken en alle 
opties te overwegen; implementeer beslissingen 
snel (J. K. Liker, 2004).
Het principe grondige overweging bij besluit-
vorming wil zeggen zorgvuldige aandacht voor 
ieder detail. Bij deze doordachte beslissing is het 
belangrijk 5 elementen te overwegen:
1. Achterhaal wat er werkelijk gaande is, inclu-

sief genchi genbutsu;
2. Verwerf inzicht in de onderliggende oorzaken, 

die een verklaring vormen voor verschijnselen 
aan de oppervlakte (de vijfmaal waardoor 
analyse);

3. Sta uitgebreid stil bij alternatieve oplossin-
gen en onderbouw de voorkeursoplossing 
gedetailleerd;

4. Bereik consensus binnen het complete team, 
inclusief partners; en

5. Gebruik	efficiënte	communicatiemiddelen.

Sta uitvoerig stil bij alternatieve oplossingen. Toyo-
ta denkt in reeksen alternatieve oplossingen en 
combineert hierin het productontwerp met de pro-
ductiemethode1. Door nemawashi2, het bereiken 
van consensus tussen de stakeholders, voorkomt 
men	conflicten	en	streeft	men	naar	een	maximale	
betrokkenheid die past bij iedere situatie. Insteek 
is om visueel te communiceren en zo tot beslis-
singen te komen. Hiervoor kan het A3 formulier 
gebruikt worden dat is opgebouwd volgens de 
Deming cirkel. Deze cirkel werkt volgens het prin-
cipe Plan Do Check Act (PDCA). Het voordeel van 
langdurige en grondige informatieverzameling en 
analyse bij besluitvorming is dat:

 – Het alle feiten bloot legt;
 – Alle partijen de beslissing steunen; en
 – Er al een uitgebreid leerproces heeft plaats-

gevonden.
Dit uitgebreide leerproces is onderdeel van de 
lerende organisatie. Het probleem oplossen is op 
die manier verweven met het proces, de mensen 
en	de	filosofie.	
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Tabel 6 Uitgangspunten/principes versus gevolgen/resultaten (J. Liker, 2004).

TPS is procesgericht en doet bewust en doel-
gericht langetermijn investeringen in mensen, 
technologie en processen

Deze investeringen zorgen samen voor waarde 
voor de klant

De systemen zijn geen informatiesystemen, maar 
werkprocessen

Geschikte procedures om met minimale tijd en 
moeite taken uit te voeren

Toeleggen op het proces en de voortdurende 
verbetering hiervan De financiële resultaten volgen vanzelf

Stabiele processen om verspilling en inefficien-
cies zichtbaar te maken De mogelijkheid om van je verbeteringen te leren

Een stabiel personeelsbeleid, een promotietra-
ject en uiterst zorgvuldige opvolgingssystemen 
(goede mensen waar goed mee wordt omge-
gaan)

Bescherming van basiskennis

Voortbouwen op het verleden in plaats van 
steeds opnieuw beginnen (revolutie).

Continue leerproces en dus continue verbetering 
(incrementele evolutie).

Uitgangspunten/principes Gevolgen/resultaten

3.3.4.3  
Liker principe 14: continu verbetering

Het veertiende Liker principe houdt in dat er 
continu verbeterd moet worden. Dit kan door een 
lerende	organisatie	te	zijn	en	continu	te	reflecteren	
(hansei) en voortdurend te verbeteren (kaizen) 
(J. K. Liker, 2004).
Fouten	moeten	gezien	worden	als	kansen	om	te	
leren. Leren is een voortdurend organisatiebreed 
proces; superieuren auditen en ondergeschikten 
trainen, voorgangers doen hetzelfde met opvol-
gers en teamleden op alle niveaus wisselen kennis 
uit. Hiervoor is leervermogen essentieel. Een 
lerende organisatie bedenkt niet alleen nieuwe 
business of technische vaardigheden, zij moet ook 
zorgen voor een tweede niveau van leren, namelijk 
hoe nieuwe vaardigheden, kennis en capacitei-
ten te leren (Senge, 1997). Om een echt lerende 
organisatie te worden moet de leercapaciteit van 
een organisatie ontwikkelen en groeien, terwijl zij 
haar leden aan een voortdurend veranderende 
concurrentie omgeving helpt aanpassen.
De manier van Toyota om organisatiebreed te 

leren is door middel van de principes ‘stabiliteit 
en	standaardisatie’.	Deze	“Toyota Way” van leren 
omvat standaardisatie afgewisseld met innova-
tie, waardoor nieuwe standaards ontstaan. Het 
stimuleert de teamleden om na te denken, te leren 
en te groeien. De Toyota Way komt erop neer dat 
een bedrijf van zijn fouten leert, de fundamentele 
oorzaken van problemen achterhaalt, effectieve 
tegenmaatregelen neemt, mensen faciliteert om 
die maatregelen te implementeren en de nieuwe 
kennis aan de mensen over te dragen, zodat die 
onderdeel worden van het repertoire van handelen 
en begrijpen van het bedrijf.
Tegenovergesteld aan veel andere bedrijven werkt 
Toyota	niet	steeds	met	nieuwe	programma’s	maar	
bouwt	het	voort	op	bestaande	programma’s	door	
deze	continu	te	reflecteren	(hansei) en te verbete-
ren (kaizen). De hiervoor gebruikte uitgangspunten 
en principes en de gevolgen daarvan zijn in onder-
staande tabel weergegeven. 
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[1] Hansei is een deel van de Japanse cultuur, een mentaliteit, een attitude. Het is wijzen op negatieve ipv op positieve 
dingen. 
[2] Deze reflectie past niet zo in de westerse cultuur
[3] Hoshin Kanri of policy deployment is een managementproces, dat de functies en activiteiten van een organisatie, 
zowel horizontaal als verticaal afstemt op haar strategische doelstellingen.

De kern van Kaizen en leren is het tot stand bren-
gen	van	een	attitude	van	zelfreflectie	en	zelfkritiek	
en een brandend verlangen om te verbeteren. 
Alle verbeteringen ontstaan niet uitsluitend door 
het oplossen van problemen. Het bestaande 
praktische probleem-oplossingsproces van Toyota 
kan ook toegepast worden om verbeteringen te 
realiseren. Dit oplossingsproces bestaat uit zeven 
opeenvolgende stappen, zijnde:
1. De perceptie van het probleem vaststellen;
2. Het probleem verhelderen (vergelijk het met 

de standaard);
3. De locatie en de oorzaak vaststellen;
4. Onderzoek doen naar de grondoorzaak (vijf-

maal waardoor analyse);
5. Zorgen voor tegenmaatregelen;
6. Evalueren van de tegenmaatregelen; en
7. Het standaardiseren van de nieuwe situatie.
Hansei1 is een deel van de Japanse cultuur en 
houdt in dat verantwoordelijkheid wordt geno-
men	en	dat	aan	zelfreflectie	wordt	gedaan.	Deze	
twee elementen zijn een integraal onderdeel van 
Toyota’s	organisatieleren.	Hansei gaat echter veel 
dieper	dan	zelfreflectie2. Het is eerlijk zijn over je 
eigen zwakheden. Als je deze onderkent is dat een 
grote kracht. Hoe verander je om zwakheden te 
overwinnen? Deze vraag is de grondslag van kai-
zen. Hansei en kaizen gaan hand in hand. Als je dit 
begrijpt kun je constructieve kritiek hebben; er is 
namelijk altijd iets te verbeteren. Om in het kader 
van hansei vast te stellen hoe een proces verloopt 
kan procesgericht en resultaatgericht gekeken 
worden. Hiervoor wordt gewerkt met prestatie 
indicatoren. De processen worden hiermee op 

eenvoudige manier op de werkvloer gemeten en 
niet vaak op bedrijfs- of fabrieksniveau. Er worden 
3 typen prestatie-indicatoren gemeten:
1. Overall prestaties, hoe doet het bedrijf het? 

(financiën,	kwaliteit,	veiligheid)	
2. Operationele prestaties, hoe doet de fabriek 

of afdeling het? (meestal afgestemd op het 
proces)

3. Ambitieuze verbeterdoelstellingen3, hoe 
doet de businessunit of werkgroep het? 
(het bijhouden hiervan is essentieel voor het 
leerproces)

Metingen bij Toyota liggen hoofdzakelijk ten 
grondslag aan probleemoplossing die de proces-
gerichtheid ondersteunen (hoshin kanri). De sleutel 
tot organisatieleren is om de doelstellingen van 
alle medewerkers in dienst te stellen van gemeen-
schappelijke doelen. Om iedereen betrokken 
te krijgen bij voortdurende verbetering op een 
manier die tot grote verbetering leidt, moeten 
doelstellingen onderling op elkaar zijn afgestemd 
en moeten vorderingen voortdurend worden 
gemeten. Hoshin kanri (policy deployment) is het 
proces van effectueren vanaf de top naar werk-
groepniveau.
Iedere laag hiertussen ontwikkelt meetbare doel-
stellingen, die de directiedoelstellingen onder-
steunen. De doelstellingen moeten meetbaar en 
specifiek	zijn	en	hoe	lager	in	de	hiërarchie	hoe	
specifieker	ze	worden.	Het	check	en	act	gedeelte	
van PDCA is cruciaal om de geplande doelstellin-
gen in effectieve aktie om te zetten. Een proces 
van policy deployment (hoshin kanri) is onder-
staand afgebeeld.
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Figuur 14 Een proces van policy deployment (hoshin kanri) (J. K. Liker, 2004).
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Binnen Toyota is Learning by doing het credo van 
problem solving. Toch kunnen er zich problemen 
voordoen bij het vertrouwen dat er gegeven wordt 
aan het leren in projecten (Scarbrough et al., 
2004). In dit onderzoek wordt de focus gelegd op 
de spanning tussen het leren op projectniveau en 
het behouden en gebruiken van deze organisato-
rische kennis. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen lering door opname (learning-by-absorpti-
on)	en	lering	door	reflectie	(learning by reflection). 
Als resultaat van het onderzoek van Scarborough 
et al. wordt aangegeven dat deze leervormen op 
projectbasis een schijn organisatievorm zijn. Dit 
neemt niet weg dat ze de mogelijkheid bieden 
veranderingen aan te brengen in de kennisvoor-
raad en het kennisgebruik van de organisatie. 
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3.3.5  
Overzicht principes van Liker

In deze paragraaf worden de principes om het overzicht te bewaren in onderstaande tabel samengevat.

Tabel 7 Overzicht Principes van Liker (J. K. Liker, 2004).

Categorie omschrijving Principe omschrijving paragraaf

P 1
Filosofie

P 2
Proces

P 3
Mensen

en
partners

P 4
Probleem
oplossing

Lange termijn filosofie

Het juiste proces levert
de juiste resultaten op

Voeg waarde toe aan 
de organisatie door je
mensen en partners te
ontwikkelen

Voortdurend oplossen
van fundamentele
problemen als motor
voor organisatieleren

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Baseer je managementbeslissingen 
op een lange termijnfilosofie, ook als 
dat ten koste gaat van financiële korte 
termijndoelstellingen
Creëer continuous flow om problemen 
aan de oppervlakte te brengen
Gebruik pull systemen om 
overproductie te vermijden
Nivelleer de hoeveelheid werk
Ontwikkel een cultuur van ‘pas op 
de plaats maken’ om problemen te 
herstellen, zodat de kwaliteit direct 
goed is
Gestandaardiseerde taken zijn de basis 
voor voortdurende verbetering en 
empowerment
Zorg dat je visueel in control bent 
zodat er geen problemen
verborgen blijven
Gebruik alleen betrouwbare, grondig 
geteste technologie waar mensen en 
processen bij gebaat zijn
Ontwikkel leiders die het werk volledig 
begrijpen en die de filosofie in praktijk 
brengen en overdragen
Ontwikkel uitzonderlijke mensen en 
teams die werken volgens de filosofie 
van je bedrijf
Toon respect voor je uitgebreide 
netwerk van partners en leveranciers 
door ze uit te dagen en ze te helpen 
beter te worden
Ga zelf kijken om de situatie door en 
door te begrijpen
Neem langzaam beslissingen door 
consensus te bereiken en alle opties te 
overwegen; implementeer beslissingen 
snel
Word een lerende organisatie door 
continu te reflecteren en voortdurend 
te verbeteren

1 3.3.1

3.3.2.1

3.3.2.2

3.3.2.3
3.3.2.4

3.3.2.5

3.3.2.6

3.3.2.7

3.3.3.1

3.3.3.2

3.3.3.3

3.3.4.1

3.3.4.2

3.3.4.3
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[1] Het kan onder de beide genoemde termen vallen, maar in het kader van dit onderzoek is het extra toegevoegd. Met 
name vanwege het model van Liker dat de theoretische basis is van dit onderzoek.

3.4 
Methoden voor het managen van projecten

Het doel van projectmanagement in de bouw 
is om voor de klant een compleet project te 
realiseren dat voldoet aan zijn eisen. Voor het 
management hiervan zijn verschillende factoren 
van invloed evenals de rol die de deelnemers 
daarin spelen (Barnes, 1988). Deze factoren zijn de 
volgende:

 – De controle van kosten, tijd en kwaliteit;
 – Het belang om te werken aan een program-
ma	en	een	vooropgezette	specificatie,	vol-
gens een bepaald managementmodel;1 en

 – Een diepgaande analyse van de manage-
menttaken bij ontwerp, uitvoering en in 
bedrijfname.

Onderzoek in Construction management dat 
verband houdt met de prestatie van projecten 
wordt	gedreven	door	economische	efficiency	
en hiervoor worden de factoren kosten, tijd en 
kwaliteit gebruikt (Phua, 2013). Er wordt met 

betrekking tot de prestatie van projecten zelden 
rekening gehouden met samenwerking op indivi-
dueel niveau (Cooke-Davies, 2002). De mate van 
samenwerking en het niveau van communicatie of 
het	werken	in	teams	worden	beïnvloed	en	komen	
tot stand door persoonlijke percepties, waarden 
en gedrag met een focus op cultuur, identiteit, 
empowerment en vertrouwen (Phua, 2013). Een 
no- blame cultuur bevordert de effectiviteit van 
projectteams (Koolwijk, Van Oel and Gaviria More-
no, 2020). De organisatie van bouwprojecten moet 
gezien worden in het licht van een sociale setting 
(Cicmil and Marshall, 2005). De complexiteit en 
de concurrentie maken dat een bouwbedrijf niet 
langer gemanaged kan worden als een aparte en-
titeit	(Fulford	and	standing,	2014).	een	holistische	
aanpak die de onderlinge afhankelijkheid van de 
componenten in de supply chain herkent wordt 
aanbevolen (Bankvall et al., 2010). 

Categorie omschrijving Principe omschrijving paragraaf
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3.4.1 
Lean projectmanagement (Ballard and G. Howell, 2003)

Projectmanagement is de toepassing van kennis, 
vaardigheden en technieken om projecten effectief 
en	efficiënt	uit	te	voeren	(j.	K.	Liker,	2004).	
Projecten zijn tijdelijke productiesystemen die 
gelinkt zijn aan vele langdurige productiesystemen 
van materialen, informatie en hulpmiddelen. Ieder 
productiesysteem is een integratie van ontwerpen 
en produceren. Productie management als onder-
deel van projectmanagement kan gezien worden 
als het ontwerpen, maken en verbeteren van 
productie systemen (Koskela and Howell, 2001). 
De fundamentele doelen van productie systemen 
zijn (Koskela, 2000)(Ballard et al., 2001):

[1] Means-ends wil letterlijk zeggen het verdelen van het gevraagde resultaat naar uitvoerbare middelen.

Figuur 15 Ends-means hierarchie (Ballard et al., 2001). (MTLS ).

1. Het leveren van het product; 
2. Met een maximale waarde; en
3. Een minimale verspilling. 
Om een productiesysteem te ontwerpen wordt 
gebruik gemaakt van de z.g. means-ends1	hiërar-
chie methode. Deze methode houdt in dat vanuit 
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gestelde	doel	te	bereiken?”.	Onderstaande	figuur	
laat de means-ends hierarchie methode zien voor 
een op project gebaseerde productie en de drie 
doelen: leveren van een product met een maxima-
le waarde en een minimale verspilling.
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Figuur 16 Production system management (Ballard 
and G. Howell, 2003).
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Productie bestaat uit het maken van een plan, het 
werkelijke produceren en het constant verbeteren 
van het product. Voor het werkelijk maken van 
het product is ook weer een planning nodig, de 
controle of het product voldoet aan de gestelde 
eisen en het eventueel corrigeren (Ballard and G. 
Howell, 2003). Zie onderstaande afbeelding 16.

Figuur 17 Traditionele fasen in het bouwproces.
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3.4.2  
Lean Project Delivery System (LPDS)(Ballard and G. Howell, 2003)(©LCI)1

Gebruikelijk bij projectmanagement is dat het 
beginpunt	ligt	bij	het	definiëren	van	het	program-
ma van eisen; de initiatieffase. In deze fase worden 
de vertrekpunten bepaald zoals bijvoorbeeld, 
haalbaarheidsonderzoek, risicoanalyses en locatie 
onderzoek. Deze informatie is de basis voor het 
zogenaamde voorlopig ontwerp (VO). Nadat met 
belanghebbende partijen het nodige overleg heeft 
plaatsgevonden, wordt met het VO als basis het 
definitief	ontwerp	(DO)	gemaakt.	in	deze	fase	wor-
den alle benodigde vergunningen aangevraagd. 
Zijn deze verleend dan zijn alle formaliteiten 
gereed en kan de voorbereiding voor het bouwen 
beginnen. Dit is de bouwvoorbereidingsfase. In 
deze fase worden de offertes bij de aannemers (de 
uitvoerende partijen) aangevraagd en de opdrach-
ten verstrekt. Welke methode wordt toegepast 

en welke partijen worden uitgenodigd hangt af 
van de voorkeur van de opdrachtgever of diens 
vertegenwoordiger. Is de meest geschikte partij 
geselecteerd dan start de uitvoering. In de uit-
voeringsfase wordt echt fysiek gebouwd. De fase 
wordt afgesloten met de oplevering. Het gebouw 
kan dan gebruikt worden. Dit is de gebruiksfase, 
die eventueel nog afgesloten kan worden met de 
sloopfase. De cirkel is dan rond en is de mogelijk-
heid om opnieuw te beginnen. Deze beschrijving 
geeft een globale indruk van de verschillende 
fasen om te komen tot een gereed product 
(gebouw) en het gebruik ervan (zie onderstaande 
figuur).	in	de	praktijk	worden	ook	andere	verdelin-
gen aangehouden en liggen de fasen meestal niet 
zo scherp vast. 

[1] Zie opmerking onder Lean projectmanagement.
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[1] Deze contractuele structuren faciliteren overigens wel de aspecten van Lean projectmanagement.
[2] Een planning waarbij een nieuwe bewerking begint als de vorige gereed is.
[3] Iedere fase is opgebouwd uit 3 modules.

Voor het op project niveau maximaliseren van 
waarde en het minimaliseren van verspilling is een 
contractuele	structuur	nodig,	voor	de	coördinatie,	
samenwerking, vernieuwing, en beloningen voor 
de individuele deelnemers (aannemers) voor hun 
goede	ideeën	en	het	optimaliseren	van	hun	pres-
tatie ten koste van anderen (Matthews and Howell, 
2005). Deze uitgangspunten zijn de basis van het 
Lean Project Delivery System (LPDS), waar in de 
fasen ook de Lean technieken worden toegepast 
(Ballard and G. Howell, 2003). Een groot verschil 
tussen een traditioneel bouwproces en Lean 
project	delivery	betreft	de	definitie	van	de	fasen,	
de relaties tussen de fasen en de deelnemers aan 
iedere fase. 
Het Lean1 project delivery system (LPDS) laat vanaf 
het allereerste begin van een project de belang-
hebbende partijen – de cross functional teams - op 
de juiste plaats en tijd meedenken (Ballard et al., 
2001)(G Ballard, 2008). LPDS is een algemene 
theorie, die niet uitgaat van een speciale contrac-
tuele structuur van aanbesteding van projecten, 
zoals design- build (DB) of design-bid-build (DBB)2. 

Het is een productiemanagementtheorie om een 
succesvol projectresultaat te behalen. Kenmerken 
van LPDS zijn (Ballard, 2000a):

 – Het project wordt gestructureerd en gemana-
ged als een waarde genererend proces;

 – De downstream stakeholders worden be-
trokken in een front-end planning3 en in het 
ontwerp met cross functionele teams;

 – De voorgestelde projectcontrole is om de 
betrouwbaarheid van de wijzigingen na be-
slissingen waar te nemen;

 – Pogingen om te optimaliseren zijn gefocust 
op het maken van een betrouwbare “work-
flow” om zo de productiviteit te verbeteren

 – “Pull” technieken worden toegepast om de 
informatie-	en	materialenflow	te	sturen	door	
de netwerken van de specialisten;

 – Om afwijkingen op te vangen worden capaci-
teits- en voorraadbuffers aangehouden;

 – Op ieder niveau worden voor snelle afstem-
ming feedbackloops toegepast.
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[1] Iedere fase is opgebouwd uit 3 modules.
[2] Deze overlapping wordt ‘the gate’ genoemd.
[3] Voor een beter beeld van het werken met de Lean filosofie is POE opgenomen. Voor een traditionele aanbesteding 
is dit niet aan de orde.

Figuur 18 LPDS model (Glenn Ballard, 2008).
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De	onderstaande	figuur	is	een	schematische	voorstelling	van	het	LPDs.	LPDs	bestaat	uit	5	fasen	te	we-
ten: - project definition, lean design, lean supply, lean assembly en use. In dit onderzoek (DBB-aanbeste-
ding) is slechts de fase lean assembly, het werkelijke bouwen van toepassing. De grote voordelen van het 
systeem komen daardoor te vervallen. Als een soort subsysteem kunnen wel dezelfde principes worden 
toegepast. Deze doelen die de samenhang en de volgorde van de werkzaamheden betreffen worden 
weer	onderverdeeld	in	het	‘stage	principe’	(zie	de	cijfers	1,2	en	3).	

Iedere gemeenschappelijke module1	van	een	fase	beïnvloedt	andere	wat	inhoudt	dat	er	op	het	einde	van	
iedere fase2 ook overleg met de verschillende stakeholders van de volgende fase nodig is.
De	balken	production	control	en	work	structuring	van	figuur	17	geven	samen	het	productiemanagement	
gedurende het project aan. De feedback loop is een evaluatie van het project als het in gebruik is. Dit zo-
genoemde Post Occupancy Evaluations begrip (POE) (Ballard and Zabelle, 2000) is een systeem dat door 
inspectie, meten en vragen de prestatie (performance) van het functioneren van het gebouw vastlegt. 
Deze ervaringen worden gebruikt voor een volgend delivery proces3.
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3.4.3  
Regie over de keten in het bouwproject

In principe heeft de aannemer de regie over de 
keten in het bouwproject en soms wordt het door 
de opdrachtgever en/of diens gemachtigde naar 
zich toegetrokken. Bij een overspannen bouwvraag 
worden de rollen dikwijls omgekeerd en wordt de 
afhankelijkheid van de onderaannemer minder en 
die van de hoofdaannemer groter, wat gevolgen 
heeft voor de prijs en de te leveren capaciteit (Pe-
per and van Goor, 2001)(Rosenbloom, 2012). 

De machtsverschillen maken duidelijk dat 
gepleit kan worden voor meer vaste relaties. In 
dit verband houdt vaste relaties voor de klant/
opdrachtgever	minder	prijsfluctuaties	en	voor	de	
(hoofdaannemer) aannemer een redelijk vaste 
winstmarge in. Voor beide partijen betekent het 
een	reële	omgang	met	elkaar,	terwijl	er	toch	spra-
ke moet zijn van een gezonde concurrentie.

3.4.4 
Het structureren van de werkzaamheden (work structuring)(Ballard, 1999)

“Work Structuring” is een term afkomstig van 
het LCI1 en deze wordt gebruikt om binnen een 
werk de verschillende activiteiten in onderlinge 
samenhang	te	benoemen	en	te	specificeren.	Dit	
omvat het organiseren van de projectstructuur en 
van de supply chain tot gedetailleerde methoden 
voor de fabricage en assemblage (Ballard, 1999). 
Deze structuur geeft de volgorde van de bewer-
kingen aan, het stemt het procesontwerp af op 
het productontwerp, het bepaalt de structuur van 
de leveringsketen (SC), het deelt de middelen toe 
en geeft de inspanning aan die nodig is voor het 
ontwerp van de assemblage (het bouwen). Het 
doel van workstructuring	is	om	de	workflow	in	alle	
projectfasen betrouwbaarder en sneller te maken 
en tevens om waarde voor de klant te leveren. 

Work Structuring is het meest fundamentele niveau 
van het procesontwerp en moet antwoord geven 
op de volgende vragen:

 – In welke pasklare delen (elementen) moet het 
werk worden verdeeld om de ‘specialistische 
productieunits’	te	kunnen	bepalen?

 – Hoe passen deze elementen voor de opeen-
volgende productieunits op/in elkaar?

 – In welke elementen kan het werk worden 
afgewerkt van de ene productieunit naar de 
andere?

 – Waar zijn ontkoppelde buffers noodzakelijk en 
hoe groot moeten ze zijn?

 – Wanneer zijn de werkzaamheden van de ver-
schillende werkzaamheden aan de elementen 
gereed?

[1] ©Lean Construction Institute, 2000. All rights Reserved. R/0 published 5/1/00. R/1 adds Work structuring as a 
separate module.
[2] Bedoeld is hier het opdelen van het werk in delen die als een zelfstandig onderdeel kunnen worden afgewerkt. De 
voordelen hiervan zijn dat men onafhankelijk van elkaar kan werken, niet extra terug hoeft te komen om aansluitingen te 
maken. Door het uitsparen van reparaties wordt het totale werk veel mooier en kwalitatief beter (zie ook voorgaand).
[3] Voorraad die niet direct nodig is voor het productieproces, maar ook niet mondjesmaat geleverd kan worden.
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3.4.5
Productiecontrole (Production Control /last Planner) 

Sinds de introductie van Lean bouwen wordt te-
genwoordig veel gebruik gemaakt van een ander 
soort planning dan gebruikelijk was, namelijk een 
waarbij in samenspraak met de van belang zijnde 
partijen de werkduur wordt bepaald. 
Een traditionele planning in de bouw maakt voor 
een project de verdeling naar organisatie en werk-
structuren en geeft aan hoelang hieraan gewerkt 
mag worden. Deze planning wordt gemaakt door 
de aannemer en de deelnemers aan het bouwpro-

ces moeten zich naar deze planning schikken. De 
planning dient om de project prestatie te meten 
door het vergelijken van het geplande werk met 
het uitgevoerde werk. Deze methode van meten 
wordt de Earned Value Management (EVM) ge-
noemd. De methode is gebaseerd op kosten- en 
tijdcontrole. Het nadeel is dat deze methode leidt 
tot een contractmentaliteit i.p.v. naar het gewenste 
management van ‘production of flow’ (Emblems-
våg, 2014).

Figuur 19 EVM model systematisch weergegeven, vandaar de rechte lijnen. 
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[1] Het deel van het geplande werk dat gereedgekomen is.
[2] The Last Planner of Production Control is de gepatenteerde naam, maar in Nederland wordt veelal de term Lean 
Planning toegepast. Deze planningsmethode wordt toegepast nadat een opdracht is verkregen. Bij de verschillende 
planningsessies is het dikwijls slecht voorbereid, waardoor het effect van dit model aanzienlijk minder is dan mogelijk. 
[3] Dit is een vereenvoudigde variant op het last Planner System, waarmee wel gezamenlijk vooraf de tijd en volgorde 
van de werkzaamheden worden bepaald.
[4] Agile komt oorspronkelijk uit de softwareontwikkeling en betekent wendbaar, lenig, flexibel. Het stimuleert om in 
kleine fasen te werken waardoor er gemakkelijk aanpassingen kunnen worden uitgevoerd op een al lopend project.

Het sturen van de productie met deze methode is 
moeilijk, omdat de negatieve variantie wordt ge-
meten t.o.v. het doel (de planning). In de productie 
is juist het streven om te voldoen aan de planning 
(Huovila and Koskela, 1998). Als oplossing voor 
dit probleem komt Koskela met 5 ontwerpcriteria 
die ook van toepassing zijn voor het Last Planner 
System (LPS) (Koskela, 1999):
een	taak	mag	pas	beginnen	als	alle	ingrediënten	
beschikbaar zijn;

 – Bij de opname van het gereedgekomen werk 
wordt dit uitgedrukt in Percentage Planned 
Completed (PPC)1 van de hierbij behorende 
taken;

 – Redenen waarom niet is voldaan aan de 
planning worden onderzocht en tegenmaatre-
gelen worden genomen;

 – Om verloren productietijd te voorkomen 
dienen er buffertaken te zijn; en,

 – Essentieel bij een Pull-mechanisme is het 
voorkomen van overmatige voorraadbuffers. 
Er moet daarom actief gewerkt worden aan 
nieuwe taken.

Zoals gezegd leiden deze ontwerpcriteria naar het 
Last Planner System of production control (LPS) 
(Ballard, 2000b)2. 
Er zijn verschillende variaties op LPS naar het 
principe om samen de werktijd te bepalen en 
de gereedgekomen taken te delen. Het gaat bij-
voorbeeld om pull planning, Lean planning, Lean 
project planning of Last Planner. 
Eerder onderzoek heeft aangetoond dat de bespa-
ring die kan worden bereikt door het toepassen 
van het “Lean planning system”3 substantieel is. 
Onderzoek op projecten naar het behalen van de 

planningsprognoses heeft aangetoond, dat deze 
dikwijls	slechts	voor	50%	worden	bereikt.	Dit	was	
de reden om te werken met het begrip Percentage 
Planning Completed (PPC). Dit getal geeft aan 
welk deel van het geplande werk gereed is geko-
men in de voorgestelde periode. Het bepaalt de 
nauwkeurigheid van de planning en het opsporen 
van afwijkingen wordt vereenvoudigd (Ballard and 
Howell, 1998)(Ballard and G. A. Howell, 2003). De 
Last Planner van Ballard is ook deels agile4.
Het concept van The Last Planner System of 
production control (LPS) is een controlesysteem 
dat behulpzaam is bij de realisatie van plannen en 
daarmee het project management aanvult voor 
wat betreft het management van contracten met 
het management van productie (Ballard, 2000b). 
LPs	is	gebaseerd	op	3	hiërarchische	niveaus:

 – Initial planning (masterplan): deze levert het 
projectbudget en de planning, het bepaalt (is 
Push) de opleveringen en leveranties voor het 
project.

 – Look ahead planning (werkplanning): deze 
is gebaseerd op Pull en hiermee worden de 
middelen ingezet, afstemmingen gemaakt, 
details besproken, budgetten bepaald en 
verdere planningen gemaakt.

 – Commitment planning (planning gebaseerd 
op overeenstemming tussen de partijen op 
de werkvloer en voor korte tijd): rekening 
houdend met de situatie wordt bepaald wat 
gedaan kan worden en wat gedaan moet 
worden (volgens bovenliggende planningen). 
De mensen moeten zich hieraan committeren. 
Dit is het startpunt van de productiecontrole.
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Figuur 20 LPS met daarin aangegeven de 3 hiërarchische niveaus (Ballard, 2000b).
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Om een activiteit goed te kunnen uitvoeren zijn de 
bovengenoemde ontwerpcriteria uitgebreid tot 7 
concrete voorwaarden (Koskela, 2000). Het betreft 
het bekend/aanwezig zijn van:
1. Informatie;
2. Componenten en materialen;
3. Werkers;
4. Hulpmaterieel;
5. Ruimte;
6. Aansluitend en voorafgaand werk;
7. Externe condities, weer, overheidsregels en 

vergunningen.

Het kenmerk van een Lean planning is dat binnen 
een vooraf bepaald kader met alle partijen geza-
menlijk de volgorde en tijdsduur van de werkzaam-
heden wordt vastgesteld. Het streven is dat deze 
planning	steeds	wordt	geëvalueerd	en	opnieuw	
wordt bijgestuurd om de geplande data van 
gereed zijn te bepalen. LPS of production control 
en ook LPDS zijn commitment managementsyste-
men en daardoor zijn de mensen de hoekstenen. 
De condities waaraan de onderaannemers moeten 
voldoen zijn belangrijk. 
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3.4.6  
Quality Function Deployment 

QFD	is	een	krachtige,	praktische	en	systematische	
methodologie om integrale en goed gemanage-
de processen te ondersteunen bij besluitvorming 
(akao,	1990).	QFD1 is een krachtige proactieve 
methode om de klanteisen en de procesmoge-
lijkheden op elkaar af te stemmen gedurende alle 
productontwikkelingsfasen.	QFD	is	een	“living 
method and a way of thinking…”, “a powerful 
method for creating a system of cooperation 
among… divisions” zoals product planning, 
ontwerp, fabricage en verkoop (Akao and Mazur, 
2003).
er	zijn	vele	definities	voor	QFD,	een	samenvatting	
hiervan	door	Davide	Maritan	is:	“QFD	is	waar-
schijnlijk de krachtigste proactieve besluitvor-
mingsmethode die wordt toegepast in de context 
van relaties. De methode is ontwikkeld voor een 
economische omgeving en is gebaseerd op de 
volgorde van tweedimensionale mathematische 
matrices. Het doel is de ranking tussen indicato-
ren	te	berekenen	en	deze	grafisch	te	presenteren	
om op deze manier een gemakkelijk te begrijpen 
database te maken” (Maritan, 2015).

De	QFD-methode	is	gebaseerd	op	een	volgorde	
van tweedimensionale matrices, die een relatie 
hebben met het te onderzoeken onderwerp, en 
waarbij steeds de prioriteit van de onderwerpen 
wordt	aangegeven.	De	QFD-methode	is	een	zeer	
visuele methode die een direct beeld geeft, zowel 
door het gebruik van de symbolen in de matri-
ces,	als	door	de	uitwerking	in	de	grafieken.	De	
QFD-methode	sluit	hiermee	naadloos	aan	bij	Liker	
principe	7	gebruik	‘visuele	controle’.	Bij	de	meest	
passende geschikte keuze van de onderwerpen 
levert deze methode opeenvolgend de eenduidi-
ge samenhang tussen de onderwerpen op. 

De	QFD-methode	heeft	sterke	en	zwakke	kanten	
die nader overwogen dienen te worden alvorens 
de methode toe te passen. De belangrijkste sterke 
punten die een relatie met dit onderzoek hebben 
zijn (Maritan, 2015):

 – De	QFD-methode	kan	behulpzaam	zijn	in	het	
vinden van nieuwe mogelijkheden en in het 
definiëren	van	strategieën	om	concurrentie-
voordeel te behalen;

 – Door	de	opbouw	van	de	flow	van	de	verschil-
lende	matrices	kan	het	de	doelen	definiëren	
vanaf het ontwerp tot de realisatie.

De belangrijkste zwakke punten in relatie tot dit 
onderzoek zijn:

 – Er kan een discrepantie zijn tussen enerzijds 
de werkwijze bij onderzoek en anderzijds hoe 
zaken werken bij bedrijven;

 – Het	werken	met	grote	QFD-matrices	is	erg	
gecompliceerd, daarom wordt veel gewerkt 
met samengevoegde variabelen;

Vertaald naar de context van dit onderzoek is de 
QFD-methode	een	stapsgewijze	benadering	die	
begint bij wat vraagt de onderaannemer en hoe 
wordt hier door de aannemer op ingespeeld om 
tot een verbeterde samenwerking te komen? 
QFD	kan	op	verschillende	manieren	worden	
uitgevoerd en gepresenteerd, uitgebreid of 
kort,	specifiek	of	ruim,	met	en	zonder	dak.	in	dit	
onderzoek is een behoefte aan een uitgebreide, 
praktische en uitvoerige analyse, vandaar dat de 
keuze is gemaakt voor de methode zoals Davide 
Maritan die toepast in “Practical Manual of Quality 
Function	Deployment”	(Maritan,	2015).		
Davide Maritan vertaalt de klantvraag systematisch 
in de kenmerken van een product of service. Hij 
gebruikt geen fysische eigenschappen maar be-
schrijvende zinnen en steekwoorden om de gevoe-

[1] Oorspronkelijk gebruikt voor het ontwikkelen van nieuwe producten, maar in deze manual wordt aangegeven dat het 
model veel breder toepasbaar is (Maritan, 2015).
[2] De verdeling van dit hoofdstuk is op deze manier opgebouwd.
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lens, persoonlijke behoeften en klantwensen uit te 
drukken. Davide Maritan noemt deze benadering 
‘abstraction’.	Onder	de	klant	verstaat	hij	een	cliënt	
in een zakentransactie of meer in het algemeen je 
gesprekspartner. 
Het erkende model van Davide Maritan houdt in 
dat de hele analyse wordt uitgevoerd in zeven 
macro aandachtsgebieden en twaalf matrices1. 
De macro aandachtsgebieden zijn: (a) strategie, 
(b) klant (onderaannemer), (c) product kenmerken, 
(d) functies en mechanismen, (e) innovatie, (f) 
onderdelen en productieproces, (g) betrouwbaar-
heid (validatie van de methode) (zie onderstaande 
figuur	21).	

Om reden dat de data voor dit onderzoek zijn 
verzameld door het houden van een enquête is 
de methode van testen van de betrouwbaarheid 
zoals wordt toegepast door Davide Maritan niet 
mogelijk. Gemeenschappelijk te gebruiken data 
ontbreken, zodat voor een andere methode is 
gekozen. 

Figuur 21 De QFD methode volgens Davide Maritan (Maritan, 2015). 

(a) Strategie bestaat uit
 de matrices 1, 2 en 3;
(b) Klant is matrix 4;
(c) Product kenmerken is matrix 5;
(d)	Functies	en	mechanismen
 zijn de matrices 6, 7 en 8;
(e) Innovatie is matrix 9;
(f) Onderdelen en productie-
 proces zijn matrices 10 en 11;
(g) Resultaat/verbetering.
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3.5 
Samenwerking en samenwerkingsvormen (deelnemers realisatie bouwprojecten) 

3.5.1 
Samenwerking

Bij samenwerking wordt het gedrag van partijen 
bepaald door de wijze waarop de samenwerking 
is	georganiseerd	(Zhang,	Fu	and	Kang,	2018).	
Samenwerking bevordert het adopteren van 
gedeelde projectdoelen tussen de partijen (Anvuur 
and Kumaraswamy, 2016). Bij samenwerking kan 
een onderscheid worden gemaakt tussen de werk-
zaamheden die uitsluitend volgen uit de verplich-
tingen (formeel, in-role gedrag) en regels en de 
werkzaamheden die hierboven uitgaan (informeel, 
extra-role gedrag).
De werkzaamheden die hierboven uitgaan, de  
extra-role gedragingen, kunnen ontstaan uit 
vertrouwen, afhankelijkheid, vanwege spontaan 
gedrag, interne motivatie en verplicht cooperatief 
gedrag (Katz, 1964) (Smith, Carroll and Ashford, 
1995) (Lewin and Gold, 1999) (Tyler, Blader and 
Blader, 2013). 
Het onderscheid tussen in-role en extra-role 

gedrag wordt breedschalig geaccepteerd tussen 
organisaties in de bouwindustrie (Kashyap and 
Sivadas, 2012). Bij de selectie van de onderaan-
nemers moet hier wel rekening mee gehouden 
worden evenals met de vraag of zij hiertoe bereid 
en	in	staat	zijn,	want	de	commerciële	belangen	van	
het project moeten over het algemeen gaan voor 
de individuele belangen van de deelnemers (Sakal, 
2005).
Alleen al een gezamenlijke manier van werken kan 
voor de partners een aanzienlijke prestatie verbe-
tering teweegbrengen (Haugseth et al., 2014). 
Wanneer de werkvolgorde voorafgaand aan de 
uitvoering is bepaald en er wordt gewerkt als team 
hoeft tijdens de uitvoering minder tijd besteed 
te worden aan de manier van samenwerken. Als 
gevolg van deze vorm van samenwerking wordt 
verspilling voorkomen en concurrentievoordeel 
gerealiseerd. 

3.5.2 
Samenwerken als teams

Er zijn zeer veel verschillende soorten teams 
(Mathieu et al., 2008). In dit onderzoek is het niet 
zozeer dat sprake moet zijn van een zelfstandig 
team dan wel dat de onderaannemers moeten 
samenwerken en aangestuurd worden alsof zij een 
team	zijn.	De	vertaalde	definitie	van	Kozlowski	
and Bell “ teams zijn collectieven die bestaan om 
organisatorisch relevante taken uit te voeren, een 
of meer gemeenschappelijke doelen te delen, 
sociaal te communiceren, taakafhankelijkheden te 
vertonen, grenzen te onderhouden en te beheren 

en zijn ingebed in een organisatorische context 
die	grenzen	stelt,	beperkt	het	team	en	beïnvloedt	
uitwisselingen met andere eenheden in de bredere 
entiteit” dekt de werking van de teams uitstekend 
(Kozlowski and Bell, 2003).
Voor projectmanagers die werken met teams met 
diverse samenstelling wil dit zeggen dat ze zowel 
bijdragen aan positieve effecten op de prestatie 
als aan het verminderen van negatieve effecten op 
de prestatie (Wu et al., 2019). 
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3.5.3  
Lange termijn samenwerking

Het samenwerken van (hoofd)aannemers met 
onderaannemers voor de lange termijn komt in de 
bouwsector nog niet veel voor. Meestal wordt een 
onderaannemer geselecteerd op basis van prijs 
(Bertelsen, 2003). Een lange termijn van samen-
werking vraagt van beide partijen grote offers, 
maar die kunnen door de voordelen ruimschoots 
worden gecompenseerd. Voorwaarde is wel dat er 
aan de gestelde kwaliteitseisen wordt voldaan.
een	model	dat	gebaseerd	is	op	een	coöperatieve	
relatie met betrekking tot de termijn van samen-
werking en de inhoud van de samenwerking is 
het ‘Vendor selection System’ (leverancierselectie 
systeem) (Masella and Rangone, 2000). Dit model 
maakt onderscheid in samenwerking tussen de le-
verancier (onderaannemer) en de klant (aannemer) 
door de variabelen tijdsduur en inhoud. 
De belangrijkste variabelen die een relatie hebben 
met de tijdsduur van de samenwerking zijn: 

 – Het	niveau	van	de	investeringen	in	specifieke	
goederen, d.w.z. meetbare en niet meetba-
re assets (zoals werktuigen, hulpmiddelen, 
informatiesystemen, vaardigheden) waarin 

Tabel 8 De verschillende soorten leverancier/klant relaties (Masella and Rangone, 2000).

logistieke integratie A B

strategische integratie C D

korte termijn lange termijn

Om	de	selectiecriteria	te	definiëren	die	met	betrekking	tot	een	coöperatieve	samenwerking	van	een	
specifieke	klant/leverancier	belangrijk	zijn	werken	azzone	en	rangone	met	een	Vss	waarin	de	leverancier	
beoordeeld wordt in een dynamisch systeem met drie sets variabelen (Azzone and Rangone, 1996). De 
variabelen zijn invoer, productie en uitvoer.

de klant (aannemer) moet voorzien om de 
relatie te kunnen bedienen en welke niet voor 
andere relaties kan worden gebruikt (Teece, 
1986)(Richardson, 1972)(Klein, Crawford and 
Alchian, 1978).

 – Kosten die de klant (aannemer) moet opbren-
gen als hij van leverancier verandert (Porter, 
1980).

De variabelen die voortkomen uit de integratie 
door de langdurige samenwerking betreffen de 
relatie tussen de leverancier en de klant in termen 
van logistieke en strategische doelen:

 – Logistieke integratie impliceert afspraken 
over prestatie, zoals kwaliteit, service onder-
steuning, en de doorlooptijd van de levering 
(implementatie van JIT strategie];

 – Strategische integratie betreft afspraken die 
in aanvulling op de logistieke kenmerken 
betrekking hebben op de kennis van de 
leverancier, inclusief bijvoorbeeld het geza-
menlijk ontwerpen van nieuwe producten en 
technologie

Op basis van deze twee variabelen zijn in het leverancierselectiesysteem (VSS) vier verschillende keuze-
mogelijkheden om samen te werken.
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De invoervariabelen zijn gesplitst in controleva-
riabelen, de invloed die door de leverancier kan 
worden aangewend om een zekere prestatie te 
bereiken (bijvoorbeeld investeringen) en de varia-
belen die reageren op de omgeving, de omge-
vingsvariabelen. De omgevingsvariabelen vallen 
grotendeels buiten de controle van de leverancier. 
Het gaat dan bijvoorbeeld om acties van concur-
renten en verandering van de marktsituatie.
De productievariabelen hebben een relatie met 
de logistieke en strategische integratie. Ze zijn 
opgebouwd uit twee groepen, te weten de infra-
structurele productiemiddelen en de technologi-
sche infrastructurele middelen. De infrastructurele 
productiemiddelen zijn deels meetbaar en deels 
niet meetbaar. Voorbeelden van infrastructurele 
productiemiddelen zijn:
organisatie van het fabricageproces, productie-
planning, controlesystemen, HR, faciliteiten en 
hulpmiddelen, procestechnologie en informa-
tiesystemen. De technologische infrastructurele 

middelen zijn de drivers van het collectieve leren 
die leiden naar innovatie en technologische verbe-
tering	zoals	r&D-organisatie,	gekwalificeerde	en	
bedreven werkers, R&D-laboratoria en hulpmidde-
len en relatienetwerken tussen de leverancier en 
externe expertise bronnen.
De productie (state) variabelen die gevoed worden 
door de invoervariabelen zijn verantwoordelijk 
voor de dynamiek van de uitvoervariabelen. Kennis 
van de productievariabelen is dus onmisbaar om 
de toekomstige uitvoer van het systeem te bepa-
len. De ‘resource-based’ theorie, die voorstelt om 
een bedrijf te zien als een groep meetbare en niet 
meetbare bronnen, is de basis om de productieva-
riabelen te bepalen (Masella and Rangone, 2000). 
De waarden die uit het bovengenoemde leve-
ranciersmodel komen zijn niet nodig bij de keuze 
van een leverancier (Masella and Rangone, 2000). 
Indien de selectiecriteria van tabel 5 worden 
gebruikt levert dat de onderstaande vier keuzemo-
gelijkheden op.

infra structurele
middelen t.b.v. 

productie
controle variabelen

omgevings variabelen technologische performance

performance productie

technologische infra 
structurele midde-

len

invoer variabelen productie variabelen uitvoer variabelen

Figuur 22 Modelling the supplier as a dynamic system (Azzone and Rangone, 1996).
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Tabel 9 Aandachtspunten bij het leverancierselectiesysteem.

A Korte termijn/logistieke integratie
De onderaannemer wordt hier slechts gezien als 
een leverancier. Er moet extra gefocust worden op 
de performance. Er is geen band.

B Lange termijn/logistieke integratie
Er is meer aandacht nodig dan alleen voor de 
huidige performance, maar ook van de beide 
infrastructurele middelen.

C Korte termijn/strategische integratie De onderaannemer kan meer zijn dan slechts 
leverancier. Hij levert ook know how en expertise.

D Lange termijn/strategische 
integratie

In deze situatie moet de onderaannemer voldoen 
aan alle vereiste infrastructurele productiemiddelen 
en technologische infrastructurele 
productiemiddelen om aan de gevraagde 
performance te voldoen.

Model Relatie Aandachtspunten

Het belangrijkste element van deze benadering 
is dat de concurrentie op korte termijn afhankelijk 
is van de prijs en de prestatie eigenschappen van 
de huidige producten. Op lange termijn is de con-
currentie hoofdzakelijk afhankelijk van de kwaliteit 
van de middelen die uniek, houdbaar, moeilijk te 
imiteren, te verhandelen en te verwisselen zijn. 
Masella en Rangone hebben hiervoor, vanuit hun 
dynamisch leverancierselectiemodel, infrastructure-
le productiemiddelen en technologische infra-
structurele productiemiddelen genomen (Masella 
and Rangone, 2000). Volgens dit model hangt de 
prestatie van de leverancier niet alleen af van de 
huidige prestatie en de pogingen om dat te verbe-
teren (control variables), maar ook van de huidige 
status van de infrastructurele middelen.
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3.5.4 
Ketensamenwerking 

Samenwerking is de belangrijkste factor bij de 
efficiency	verbetering,	omdat	het	de	integratie	en	
verbetering van processen mogelijk maakt (Mehr-
jerdi, 2009). Hierdoor verbeteren de resultaten 
voor alle deelnemers van de keten (Attaran and 
Attaran, 2007). 
De manier van samenwerken tussen de partijen 
op de bouwplaats hangt voor een groot deel af 
van de kennis en ervaring van de afzonderlijke 
individuen in combinatie hoe de partijen met el-
kaar omgaan (Kumaraswamy, 1997). Het goed met 
elkaar omgaan is geen automatisme, maar het is 
afhankelijk van verschillende zaken zoals bijvoor-
beeld: de samenwerking, de visie, de communica-
tie en de participatie van de deelnemers. 
Gestructureerde samenwerking in de keten bij 
DBB-contracten vereist meer dan het op tra-
ditionele wijze uitvoeren van het aangenomen 

werk. Voor de invulling van deze gestructureerde 
samenwerking vóór, tijdens en na de productie 
zijn integratie van kennis, verantwoordelijkheden 
en goede onderlinge afspraken nodig. Door deze 
integratie	wordt	samenhang	gecreëerd.	De	ver-
breding van gezamenlijke kennis en verantwoor-
delijkheden is bevorderlijk voor het ontwerpen en 
uitvoeren van betere productieprocessen. Alleen in 
de uitvoeringsfase kan bij een DBB-aanbesteding 
de concurrentiekracht worden gerealiseerd. De 
genoemde samenwerking is derhalve cruciaal voor 
de productiviteit en bepalend voor de kracht van 
de	keten	(Fulford	and	standing,	2014).	Voorwaarde	
is dat de werkelijke vraag (de concrete uitwerking 
van de opdracht van opdrachtgever) en de moge-
lijkheden van de interne klanten (capaciteiten van 
de uitvoerende partijen) bekend zijn en deze goed 
worden gemanaged (Horvath, 2001).
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3.5.5 
Cultuur(verandering) bij samenwerken (ketensamenwerking)

Cultuur (verandering) is wezenlijk voor een goede 
samenwerking (van der Veen, 2016). Cultuur is 
“een patroon van gedeelde waarden en basis-
aannamen die de groep heeft geleerd bij het 
(succesvol) oplossen van problemen” (Schein, 
2010).	Volgens	van	der	Veen	zijn	in	deze	definitie	
drie belangrijke facetten te herkennen (van der 
Veen, 2016):
1. Ze is aangeleerd, maar kan wel (moeilijk)

veranderd worden;
2. Ze is gebaseerd op waardes en basisaanna-

men. Deze zijn vaak impliciet wat maakt dat 
mensen eerder volharden in de eigen cultuur, 
dan dat zij een andere cultuur omarmen;

3. Ze wordt bepaald door de manier van op-
lossen van dagelijkse problemen; de cultuur 
is	specifiek	voor	een	situatie.	Het	oplossen	
van problemen zal dan ook meestal vanuit de 
bestaande cultuur worden benaderd. 

De cultuurverankering in een organisatie wordt 
door (Schein, 2010) weergegeven met een ui-mo-
del.	De	essentiële	cultuuraspecten	liggen	diep	
verankerd in de organisatie (basisveronderstellin-
gen). Om de cultuur van een organisatie echt te 
doorgronden zijn de nodige stappen te onder-
nemen.	in	de	onderstaande	figuur	is	dit	duidelijk	
weergegeven. Deze verandering gaat gepaard met 
geleidelijkheid en zal resulteren in een langzaam 
proces. 

Figuur 23 Onion-model (Schein, 2010).

waarden en grondbeginselen, de manier 
waarop men naar de organisatie kijkt
rituelen/normen, hoe gaat men met elkaar 
om, wat is gebruikelijk, wat kan en wat kan niet

helden, de mensen die door de organisatie 
worden gedragen, de persoonlijking

symbolen, hoe presenteert de organisatie zich
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3.6   
Lange termijn samenwerking

Als vervolg op hoofdstuk 2 waarin de praktijk 
van de bouwsector wordt behandeld wordt in dit 
hoofdstuk 3 de praktijk geplaatst in een theore-
tisch kader. 
TPS (Toyota Production System) heeft zich tussen 
andere modellen bewezen als een operationeel 
managementmodel voor de massaproductie. 
Onderzoek van Womack naar TPS heeft de 
enorme prestatieverschillen met de traditionele 
managementmodellen aangetoond. De menselijke 
factor heeft van Womack echter weinig aandacht 
gekregen. In relatie tot Lean bouwen wordt er de 
laatste jaren meer over gepubliceerd (Vukadinovic 
et al., 2019)(Magnani, Carbone and Moatti, 2019)
(Rojanette, Liezl and Robert, 2019)(James, 2019)
(Zhang and Chen, 2016) maar de relatie tussen de 
menselijke factor en het proces als een geheel is 
geen ontgonnen terrein. Liker onderscheidt zich 
o.a. in dit opzicht. Hij heeft in zijn onderzoek naar 
TPS het model geanalyseerd en vertaald in een 
totaal managementmodel dat bestaat uit 14 on-
derling samenhangende principes. Werken vanuit 
principes wil zeggen dat als het principe past de 
omstandigheden daarop kunnen worden aange-
past. Bijvoorbeeld principe 5, ontwikkel een cul-
tuur	van	‘pas	op	de	plaats	maken’	om	problemen	
te herstellen. Bij massaproductie wil dit zeggen dat 
de band wordt stilgezet, maar op een bouwproject 
kan dit betekenen dat alvorens een volgende acti-
viteit start de opvolgende partij aangeeft akkoord 
te zijn met het werk van zijn voorganger. Is het niet 
akkoord dan kan het hersteld worden, het effect 
komt op hetzelfde neer. Om deze reden en omdat 
de methoden van Lean bouwen, waarvan de basis 
ook TPS is, daarbinnen kunnen worden toegepast 
en daarin de menselijke factor expliciet een plaats 
heeft gekregen, is gekozen voor Liker. Het belang 
van de menselijke factor wordt bevestigd door 
Gao and Low die stellen dat het onmogelijk is ver-
spillingen	te	reduceren	en	efficiënter	te	werken	als	
de menselijke factor niet wordt meegenomen. 

Het model van Liker is voor dit onderzoek een 
krachtig raamwerk en wel om de volgende rede-
nen:

 – Het is een van de meest toegepaste model-
len	waarmee	in	de	praktijk	grote	efficien-
cyverbeteringen zijn bereikt;

 – Het model is zeer toegankelijk o.a door een 
heldere	ordening	in	categorieën	(P’s)	en	in	de	
14 principes;  

 – Het is één systeem waarbij alle onderdelen 
met elkaar verbonden zijn. Door iedere 
verbetering per principe wordt het uiteinde-
lijke resultaat beter, wat niet wegneemt dat 
niet ieder principe evenveel bijdraagt aan 
het	resultaat.	Bij	de	QFD	analyse	wordt	dit	
zichtbaar;

 – De menselijke factor is een essentieel deel 
van het model;

Het nadeel van het model van Liker voor dit 
onderzoek is:

 – Het is ontworpen voor massaproductie en dus 
niet voor de bouw.

Het Liker model werkt het meest optimaal als het 
ontwerp en de realisatie van een product op elkaar 
zijn afgestemd, maar dat is in dit onderzoek niet 
aan de orde vanwege het kader van DBB-aanbe-
stedingen.

Er is een groot verschil tussen massaproductie en 
het produceren van bouwprojecten respectievelijk 
het produceren op bouwplaatsen. Massaproductie 
is het produceren van grote hoeveelheden van de-
zelfde producten, eventueel met gestandaardiseer-
de variaties, onder ideale omstandigheden. In een 
massaproductie omgeving kunnen de bewerkin-
gen helemaal worden geanalyseerd en aangepast 
in grootte en volgorde om hiermee verspillingen 
te elimineren en daarmee de totale productie-
tijd te minimaliseren. Bouwprojecten maken wel 
gebruik van in massa geproduceerde producten 

H 3.6
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zoals bakstenen, vloerelementen, verbindingsmid-
delen, etcetera, maar zijn zelf geen voorbeeld van 
massaproductie en daarmee op diverse aspecten/
kenmerken afwijkend (zie paragraaf 2.2). Voor 
de arbeidsintensieve bouwprojecten is de kennis 
en inzet van mensen op de werkvloer nog meer 
bepalend (zie paragraaf 3.3.3). De principes van 
Liker zijn verdeeld in het ontwikkelen van leiders, 
het respecteren, ontwikkelen en het uitdagen van 
teams en als laatste het respecteren en uitdagen 
van de leveranciers. In het klein- en middelgrote 
bouwbedrijf zijn deze principes door bundeling 
van functies meer verweven. Hier komt waarschijn-
lijk onbewust het voordeel van de indeling van de 
principes	van	Liker	naar	categorieën	naar	boven.	
P 3 (Voeg waarde toe aan de organisatie door je 
mensen en partners te ontwikkelen) wordt gevoed 
door het totaal van de genoemde principes (9, 10 
en 11). De categorie P 3 als resumé voor deze con-
clusie, houdt in dat de leiders (de projectleider, uit-
voerder) de cultuur van het bedrijf volledig moeten 
kennen en in staat moeten zijn deze cultuur over 
te dragen aan hun ondergeschikten. Vanuit deze 
achtergrond krijgen de ondergeschikten de vrij-
heid om de hun opgedragen werkzaamheden uit 
te voeren. Deze aansturing naar de werkvloer komt 
daarmee voort uit een vooraf goed doordacht plan 
dat op de werkvloer verder kan worden uitgewerkt. 
De mensen op de werkvloer moeten vervolgens 
gerespecteerd, gestimuleerd en geholpen worden 
om te komen tot een lerende onderneming. Hier-
door worden zij gemotiveerd om met de gekregen 
vrijheid tot een optimaal resultaat te komen.

In de conclusie van hoofdstuk 2 (paragraaf 2.7) 
werden onderstaande aspecten genoemd die 
bepalend zijn voor ‘de wijze van samenwerking 
tussen aannemer en onderaannemers in het 
huidige	bouwproces’.	in	die	aspecten	komt	dui-
delijk naar voren dat de menselijke aspecten een 
belangrijke rol vervullen. Het is daarom evident dat 

we op basis van Liker hierop kunnen acteren. Eerst 
volgen hieronder nogmaals de aspecten uit de 
conclusie van hoofdstuk 2, gevolgd door een korte 
beschrijving om de menselijke rol bij die aspecten 
te duiden.

1. Het	inschatten	van	de	risico’s	zoals	die	zich	
op organisatorisch en technologisch gebied 
voordoen tijdens de realisatie van het bouw-
proces; 

2. Het gebrek aan het managen van organisato-
rische	en	technologische	risico’s;

3. Het vanwege de fragmenatie werken met 
partijen met ongelijke belangen; 

4. De	geringe	coördinatie	en	integratie	waar-
door het samenwerken bemoeilijkt wordt;

5. De focus op het eigen gewin vanwege de 
laagste prijs cultuur;

6. De kwaliteit van de organisatie;
7. Gebrek aan innovatie van het management 

van het bouwproces. 

ad	1.	De	in	dit	aspect	benoemde	risico’s	hebben	
een directe relatie met het bouwproject en de 
wijze van voorbereiden door de partijen. Om deze 
risico’s	te	kunnen	inventariseren	is	het	nodig	om	
eerst de situatie te begrijpen door o.a. het bestu-
deren van bestekstukken (Liker principe 12). Het 
beoordelen en verdelen naar partijen die in staat 
zijn om ze te kunnen verwerken en uitvoeren is 
een menselijke activiteit (Liker principe 9). Hoe dit 
vervolgens wordt ingevuld naar de mensen op de 
werkvloer heeft een relatie met Liker principe 10 
en 11). Tenslotte waar het zich afspeelt betreft het 
proces (P 2)1 dat voor deze risicobeoordelingen 
input krijgt van principe 12 (P 4).
Ad 2. Het managen van de onder 1 genoemde 
organisatorische	risico’s	wordt	door	Liker	sa-
mengevat in P 3 (Mensen en partners), terwijl de 
technologische	risico’s	worden	geschaard	onder	
het P 2 (Proces). 

[1] Indien het een grove indeling betreft wordt gebruik gemaakt van de categorieën (P’s), is een meer specifieke indeling 
nodig dan worden de principes van Liker genoemd.
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ad	3.	De	fragmentatie	veroorzaakt	extra	risico’s,	
omdat bij in te schakelen onderaannemers veelal 
sprake is van andere belangen. De voorwaarde dat 
onderaannemers werken volgens de principes van 
Liker schakelt het hebben van andere belangen 
grotendeels uit. Liker principe 11 zegt dat de 
onderaannemers moeten worden gerespecteerd, 
uitgedaagd en geholpen. Dat heeft vanzelfspre-
kend veel met menselijke interactie te maken.
Ad 4. In de voorgaande hoofdstukken en met 
name hoofdstuk 2.5 is aangegeven dat de huidige 
vorm van werken waar de onderaannemer vrijwel 
uitsluitend beoordeeld wordt of hij een opdracht 
krijgt is gebaseerd op de laagste prijs. De overstap 
van deze manier van handelen naar een manier 
van	meer	coördinatie	en	integratie	is	een	essenti-
ele en zeer moeilijke, omdat het denkpatroon hier 
niet op is ingesteld en een heel andere wijze van 
omgaan met elkaar vraagt. Het betreft de strategie 
van een onderneming. Het veranderen naar een 
andere wijze van omgaan met elkaar valt daarmee 
onder P 1. De verdere praktische uitwerking valt 
onder punt 5. 
Ad 5. De focus op eigen gewin vanwege de 
laagste prijs cultuur leidt tot steeds veranderen 
van partners. Onder 4 is al opgemerkt dat het 
veranderen	van	dit	denkpatronn	een	essentiële,	
moeilijke en strategische stap is. Is de intentie er 
om te gaan veranderen naar de andere aanpak 
met de onderaannemers, dan kan het geschaard 
worden onder P 3, voeg waarde toe aan de orga-
nisatie door je mensen en partners te ontwikkelen. 
Met name principe 11 betreft onderaannemers. 
Met hulp van de aannemer moeten solide partners 
gevormd worden waarmee als team wederzijds 
lange termijn voordeel wordt behaald. Het mag 
helder zijn dat dit mensenwerk is 
Ad 6. De kwaliteit van de organisatie is in dit 
onderzoek de waarde die aan de klant wordt 
geleverd. Dit betreft zowel de externe klant als de 
interne klant waartoe de onderaannemer behoort. 
De waarde voor de klant is het uitgangspunt van 
de principes van Liker anders gezegd het is de 

filosofie	achter	het	model	waar	alle	principes	onder	
vallen.	Het	betreft	daarmee	de	Liker	categorieën	P	
1- P4. Ook dit is vanzelfsprekend sterk verbonden 
met menselijke aspecten. 
Ad 7. Innovatie begint in de organisatie op de 
werkvloer, Principe 12 geeft het belang aan een 
situatie te kennen en deze door en door te begrij-
pen. Principe 13 betreft hoe het omgaan met aan-
passingen van deze situaties. Er moet consensus 
zijn. In dit onderzoek wat de samenwerking tussen 
de aannemer en de onderaannemer betreft bete-
kent dit dat beide partijen het eens moeten zijn 
hoe men wil samenwerken, wat zijn de voorwaar-
den. Tenslotte principe 14 wordt een lerende orga-
nistie	door	continue	te	reflecteren	en	voortdurend	
te verbeteren. Tijdens een project dient continue 
gereflecteerd	te	worden	of	het	loopt	volgens	plan	
en hoe hierop verbeterd kan worden. Ook dit kan 
niet zonder de mensen. Om een lerende organisa-
tie te worden (het innoveren van het management 
van het bouwproces) is samenwerking tussen de 
aannemer en de onderaannemers noodzakelijk. 
Hieruit blijkt de grote waarde van de Liker princi-
pes namelijk dat de principes samen leiden naar 
één constante innovatie. 
Hiermee wordt bevestigd dat de principes van 
Liker samen een managementmodel vormen dat 
alle benoemde aspecten van het management van 
bouwprojecten omvat en daarmee geschikt is als 
basis voor het managen van bouwprojecten. Dit 
gegeven wordt in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt in 
een daar te behandelen model.
De onderzoeksvraag die centraal staat in dit 
hoofdstuk luidt: ‘Hoe kunnen Lean en in het 
bijzonder de principes van Liker bijdragen aan het 
verbeteren van de samenwerking tussen aannemer 
en	onderaannemers?’	

Met het bovenstaande is een is een antwoord 
gegeven op vraag 3 deelvraag 2: Hoe kunnen 
Lean en in het bijzonder de principes van Liker bij-
dragen aan het verbeteren van de samenwerking 
tussen aannemer en onderaannemers?
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Door het toepassen van de principes van Liker voor het 
management en de samenwerking bij bouwprocessen kan 
de prestatie op bouwprojecten verbeterd worden. Dat is 
kortweg wat we in het voorgaande hebben kunnen leren. 
De vraag is nu hoe we de opgebouwde kennis kunnen 
vertalen naar een procesmodel. Daarover gaat in hoofdzaak 
hoofdstuk 4. 
De hieraan te koppelen onderzoeksvraag 4 luidt:
 

Vraag 4, derde deelvraag: 
Welk Lean bouwproces model kan worden ont-
worpen als basis voor een verbeterde samenwerking?

 Als middel om te kunnen duiden en realiseren is in het 
verlengde van deze onderzoeksvraag een model ontwik-
keld gebaseerd op de opgedane inzichten, in het bijzonder 
die met betrekking tot de kenmerken van de principes van 
Liker. Het model is afgestemd op het conventionele bouw-
proces dat in het merendeel van de middelgrote en kleine 
bouwprojecten wordt gevolgd. Het model is gebaseerd 
op de aspecten zoals die in paragraaf 2.7 (de conclusie van 
hoofdstuk 2) zijn vastgesteld en tevens op de samenhang 
van deze aspecten met de principes van Liker. E.e.a. zoals 
beschreven en verklaard in de conclusie van hoofdstuk 3 
(paragraaf 3.6). Het model heeft de naam PISM (Proces 

HOOFDSTUK 4
PISM, het proces integratie samenwerkings-
model, een raamwerk voor de sturing en 
verbetering van de prestatie van bouwprojecten 
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Integratie Samenwerkings Model) gekregen. In de naam 
zitten hiermee de belangrijkste kenmerken waar het model 
op is gebaseerd. De P staat voor het bouwproces zoals dat 
in paragraaf 1.4 is ingekaderd. De I staat voor integratie van de 
onderaannemer in het bouwproces. De S staat voor de samen-
werking tussen de aannemer en de onderaannemers en als laatste 
staat de M voor model. In dit onderzoek wordt voor het model de 
naam PISM gebruikt zonder lidwoord.
Door het werken met de principes van Liker zoals in hoofdstuk 3 
is omschreven en specifiek voor wat betreft de goede samenwer-
king tussen de aannemer en de onderaannemers, kan de prestatie 
of het resultaat van bouwprojecten worden vergroot. Daartoe 
wordt voor DBB- aanbestedingen de traditionele en gebruikelijke 
manier van werken van de aannemer en de onderaannemers op 
basis van de verkregen inzichten aangepast, hetgeen de basis 
is voor PISM. Dat model geldt voor het procesdeel vanaf de 
offerteaanvraag (aanleveren van de aanbestedingsstukken) van de 
opdrachtgever tot en met het einde van de onderhoudstermijn 
(zogenoemde 2e oplevering). 
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4.1    
Methodologie

Dit hoofdstuk staat in het teken van het ontwerpen 
van een model dat is gebaseerd op basis van de 
principes van Liker en de wijze van samenwerking 
tussen de aannemer en de onderaannemers op 
bouwprojecten. De te volgen werkwijze be-
staat eerst uit het verklaren hoe tot het model 
is gekomen en vervolgens hoe in het kader van 
dit onderzoek hierbij indicatoren kunnen worden 
vastgesteld waarmee de prestatieverbetering van 
bouwwerken kan worden gemeten in relatie tot de 
verbeterde samenwerking tussen de aannemer en 
de onderaannemers.

Het model is onderwerp van paragraaf 4.2.

Zoals reeds bovenstaand is aangehaald worden in 
paragraaf 4.3 tevens de indicatoren bepaald om 
de prestatie van het proces van bouwprojecten 
te meten. In paragraaf 4.4 wordt de methode van 
meten beschreven. Deze methode maakt gebruik 
van de data die verkregen zijn uit de survey die in 
hoofdstuk 5 verder worden uitgewerkt. 

Tot slot wordt hoofdstuk 4 afgesloten met een 
conclusie. 
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4.2  
Het Proces Integratie Samenwerkings Model (PISM)

Het Proces Integratie Samenwerkingsmodel Model 
(PISM) is een conceptueel model dat, op basis van 
de principes van Liker en een hechte onderlinge 
samenwerking,	sturing	geeft	aan	de	essentiële	
partijen bij de realisatie van bouwprojecten. De 
essentie van het model wordt gevormd door de 
samenwerking en integratie van dezelfde partijen 
gedurende het hele proces. 
Evenals bij de meeste aanbestedingstrajecten en 
het daaropvolgend uitvoeringsproces neemt de 
aannemer ook in PISM de regie1. Met de conclu-
sies uit de hoofdstukken 2 en 3 kan onderstaand 
model geconstrueerd worden. De basiselementen 
die ten grondslag liggen aan PISM zijn in hoofd-

stuk 2 en 3 aan de orde geweest. Deze basisele-
menten (procesfasen) zijn: 
1. De selectie van de best passende onder-

aannemers,	die	de	Lean	filosofie	van	Liker	
naleven (14 principes);

2. De voorbereiding, dit houdt in het gezamen-
lijk bepalen van de aanpak en volgorde van 
de werkzaamheden; 

3. Het risicomanagement, dit behelst het nemen 
van de beslissingen voor de prijsstellingen en 
het waarderen van mogelijke en soms nood-
zakelijke	risico’s;	en	

4. De procesbeheersing (bewaking, evaluatie en 
bijsturing) tijdens het werkelijke proces.

[1] De aannemer is de entiteit die de relatie heeft en onderhoudt met de opdrachtgever. Hij is ook in eerste instantie 
verantwoordelijk voor wat wordt geproduceerd.
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Voor	de	duidelijkheid	is	in	onderstaand	schema	(figuur	24)	de	werkwijze	bij	een	DBB-aanbesteding	ver-
eenvoudigd weergegeven, zowel op de traditionele manier als volgens PISM met een uitgebreide uitleg 
voor gebruik. 

Figuur 24 PISM versus traditionele aanpak. 
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De middelste kolom geeft verticaal de opeen-
volgende procesafhankelijke geschematiseerde 
activiteiten volgordelijk weer vanaf het initiatief van 
de opdrachtgever tot het gebruik van het project. 
Daarmee vormt het een leidraad voor zowel het 
beschrijven van het conventionele proces als voor 
PISM. 
Het traditionele traject, het linkerdeel van de 
figuur,	geeft	de	gangbare	volgorde	van	het	
prijsvormingsproces bij de aanbesteding van een 

project weer (zie ook paragraaf 2.6 aanbeste-
ding). Gescheiden daarvan is het realisatieproces 
weergegeven, omdat voor de werkvoorbereiding 
als het ware een nieuw proces wordt gestart. De 
volgorde van de achtereenvolgende activiteiten 
zijn aangegeven met de rode lijnen. 
PISM, de rechterkolom, geeft de volgorde weer 
van de procesfasen zoals deze onderstaand zijn 
omschreven. Relevant hierin is dat het aanbeste-
dingstraject begint bij de ‘eigen werkzaamheden
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aannemer’.	‘Procesbeheersing’	eindigt	bij	‘gebruik’	
hiermee is het einde van de onderhoudstermijn1 
bedoeld. 
Het realisatieproces is hier als het ware één on-
losmakelijk geheel met het aanbestedingsproces. 
Dit levert als voordeel op dat per discipline met 
een partij een traject kan worden doorlopen en 
het voorkomt het extra werk en de onzekerheden 
die ontstaan als er in het voortraject met meerdere 
partijen wordt gewerkt Zie de volgende paragraaf 
4.2.1). Na de aanbesteding als het werk is gegund 
kan doorgewerkt worden op hetgeen al is vastge-
legd. In PISM wordt het traject van de ontvangst 
van de aanbestedingsstukken tot het einde van de 
contractuele verplichtingen bij de eindoplevering 
het bouwproces genoemd. De procesfasen zijn 
met blauwe lijnen verbonden.

[1] De onderhoudstermijn, 2e opleveringstermijn en eindoplevering worden door elkaar gebruikt. Bedoeld wordt dat het 
project contractueel is afgesloten. Bij het toepassen van de Lean filosofie wordt meer aandacht voor de klant verwacht. 
Vanwege de door de 1e kamer goedgekeurde wet voor kwaliteitsborging bouwen die in 2021 ingaat wordt dit op de 
traditionele manier ook verlengd tot het gebruik gedurende de in deze wet bepaalde tijdsduur. 
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4.2.1   
Selectie van de best passende onderaannemers

In paragraaf 2.5 is de selectie van de onderaanne-
mers al aan de orde geweest. De selectie zoals die 
voor PISM wordt toegepast heeft een extra aspect, 
namelijk	de	mate	van	toepassing	van	de	Lean	filo-
sofie/cultuur	door	de	onderaannemers.	Dit	uit	zich	
onder andere in de methode van samenwerken en 
het uitgangspunt dat het algemeen belang boven 
het individuele belang gaat om een maximale 
klantwaarde te bereiken. De praktische uitvoering 
van de selectie van de best passende partners 
binnen PISM bestaat uit de onderstaande punten1:

 – Toepassen van de selectiecriteria voor 
onderaannemers zoals in paragraaf 2.5 zijn 
genoemd;

 – Toetsing op technische kennis, het passen 
in de cultuur van de overige deelnemende 
bedrijven, het zich conformeren aan de wijze 
van aanpak van de werkzaamheden, de 
administratieve ordening en de afhandeling 
hiervan alsmede de prijs-kwaliteitverhouding; 

 – Werken met onderaannemers waarmee al 
eerder of voor langere tijd wordt samenge-
werkt en die men goed kent;

 – Werkwijzen van de partijen moeten overeen-
komen met de eisen zoals de Liker principes 
die voorstellen2; en

 – Partijen moeten openstaan voor en bereid zijn 
tot	een	reële,	respectvolle	en	open	houding	
naar elkaar (uitgangspunt Liker principes).  

De selectie van de best passende onderaannemers 
is een groeiproces waarin de aannemer samen 
met de onderaannemers open en transparant naar 
elkaar evalueren waar verbeteringen haalbaar zijn 
en wat daarvoor nodig is. Na een periode van sa-
menwerken wordt de band steeds groter, wat niet 
wil zeggen dat de controle en evaluatie wegvalt. 
De verhouding moet zakelijk blijven. Het voordeel 
begint dus als de onderaannemer helemaal past in 
de cultuur van de aannemer (zie hoofdstuk 3.5.5). 
De selectie is daarmee een continu proces. Op 
het moment dat de aannemer een offerteaanvraag 
krijgt kan deze na het bepalen van de voor de on-
deraannemer belangrijke informatie deze aanvraag 
direct doorsturen. 
De hiermee te behalen voordelen zijn enorm. Het 
begint met de zekerheid voor de aannemer dat 
hij een betrouwbare offerte krijgt, allerlei onzeker-
heden worden weggenomen, het wantrouwen is 
weg, de kosten voor calculaties worden bespaard, 
de doorlooptijd van de selectie is veel korter wat 
ten goede komt aan de voorbereidingstijd. In het 
volgende hoofdstuk, paragraaf 5.3.1, komen de 
enquêtevragen die hier betrekking op hebben aan 
de orde. 

[1] Voor een beter inzicht van de selectiecriteria zijn een aantal uitgangspunten vermeld die overlappend zijn met de 
Liker principes.
2] Dit is Lean werken volgens de 14 principes van Liker.
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[1] Dit is een grove benadering hoe wordt het werk aangepakt, wat moet er gereed zijn voor men kan beginnen en wat 
zijn de consequenties voor andere disciplines? Bij LPS wordt dit masterschedule genoemd.
[2] Waardestroom analyse is een hulpmiddel om in processenverspilling en niet waardevoegende activiteiten te 
visualiseren en te kwantificeren.
[3] Voortbordurend op bovengenoemd voorbeeld levert een eerder beschikbare ruimte een gelijkmatiger proces op, 
want een volgende discipline kan eerder starten. Droogtijden uitharding etc. werkt wel verstorend bij een continue flow. 
[4] Bij massaproductie ligt dit aanmerkelijk anders dan bij bouwproductie, niettemin zal het toch iets opleveren. 
[5] Hier moet op getraind worden, want dit is niet gebruikelijk. Het is een aspect van de cultuur in een bedrijf.
[6] Dit is dan bij de oplevering.

4.2.2   
Voorbereiding

In dit onderzoek wordt zoals gezegd uitgegaan 
van een traditionele aanbesteding (DBB), wat 
inhoudt dat het ontwerpen geen deel uitmaakt van 
een opdracht. De waarde kan daarom alleen ge-
creëerd	worden	door	samen	te	werken	als	teams	
zodat verspillingen zo veel mogelijk worden gere-
duceerd. Voorwaarde hiervoor is het gezamenlijke 
streven van alle deelnemende partijen naar een 
effectief	en	efficiënt	proces.	Dit	vraagt	om	een	pro-
ces van geven en nemen van de partijen. Dit sluit 
aan	bij	de	lean	filosofie,	waarde	genereren	voor	
de	klant	in	termen	van	een	specifiek	product	op	
een	specifiek	tijdstip	en	tegen	een	specifieke	prijs.	
Volgens Womack is dit het voldoen aan de wensen 
en behoeften van de klant (Womack and Jones, 
2003)	(zie	paragraaf	3.2).	‘De	rode	draad’	bij	de	
samenwerking van de partners in PISM is de Lean 
filosofie	volgens	Liker.	
De eerste stap van de onderaannemer in de prak-
tische uitwerking van deze fase is het bestuderen 
van de werkzaamheden zoals deze zijn aange-
vraagd door de aannemer. Dit is een opgave van 
hetgeen gecalculeerd moet worden en de opzet 
van de milestones van de werkplanning1.  
Na het voorwerk door de partijen wordt in een 

gezamenlijk overleg de aanpak van het werk 
besproken en worden de uitgangsposities voor 
het maken van de werkplanning vastgelegd. De 
partijen bespreken hier gezamenlijk de volgorde 
van de werkzaamheden en verplichten zich na 
gunning zich hieraan te houden. Met de inzet en 
kennis van alle uitvoerende partijen worden de 
knel- en verdienpunten eenvoudiger en beter ge-
inventariseerd. De cruciale volgorde van de werk-
zaamheden ligt hiermee vast (pull). De volgende 
stap is om een globale ‘flow’, dat wil zeggen een 
gelijkmatige en ononderbroken waardestroom2 te 
creëren.	Het	zou	een	proces	moeten	zijn	zonder	
horten en stoten3, een continuous flow. Het voor-
deel	van	een	continuous	flow	is	dat	de	voorraden	
van de materialen tussen de bewerkingen ook 
veel kleiner kunnen zijn4. Doordat de genoem-
de principes elkaar versterken is het belang van 
het streven naar perfectie wezenlijk. Hierdoor 
komen (mogelijke) fouten eerder naar boven en 
kunnen deze direct voorkomen/hersteld worden5 
(zie conclusie hoofdstuk 3). De schade achteraf 
herstellen6 is vele malen duurder, als de schade 
dan tenminste nog te herstellen is. De calculatie 
kan op de voorgestelde manier nauwkeuriger 
worden bepaald en onzekerheden kunnen beter 
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worden	gesignaleerd	en	geïnventariseerd.	Dit	
levert ongetwijfeld concurrentievoordeel op. De 
basis voor de uitwerking bij eventuele gunning van 
de opdracht is hiermee gereed. Het is een eerste 
vereiste om een goed lopend proces te realiseren 
dat tijdens de uitvoering voorkomt dat op elkaar 
gewacht moet worden. Voorwaarde is wel dat de 
grootte van het project te overzien is. Dit kenmerk 
is een typisch Lean kenmerk dat te rubriceren valt 
onder principe 12, het begrijpen van de situatie, 
en principe 9 het aansturen hiervan. Dit onderzoek 
betreft kleine tot middelgrote7 projecten, waarin 
ervaren mensen over het algemeen voldoende 
in– en overzicht hebben. Voor grotere projecten 
is het in delen splitsen van een project ook een op-
lossing8. Het nadeel van de bovengenoemde han-
delingen bij het maken van de inschrijfbegroting is 
dat deze manier van werken aanzienlijk meer tijd in 
beslag neemt, zowel door de eigen voorbereiding 
als door het onderling overleg. Als het project niet 
gegund wordt, zijn de kosten veel hoger dan bij 
de traditionele methode. Hier staat als voordeel 
tegenover een grotere kans op gunning bij aan-
bestedingen. Door voorafgaand aan het realisatie-
proces	al	efficiency	slagen	te	maken	kan	het	aantal	
calculaties daardoor verminderd worden.  
 

[1] Bij grotere projecten zou het ook raadzaam zijn op 
deze manier te werken, maar organisatorisch lijkt mij dit 
problematisch worden.
[2] De huidige BIM (Building Information Modelling) 
modellen kunnen ook veel hulp bieden. 
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4.2.3   
Risicomanagement

In deze procesfase worden de beslissingen geno-
men met betrekking tot de aanbiedingsprijs. Het 
zijn beslissingen die verband houden met de te 
volgen strategie voor het bepalen van de prijs en 
hoe	men	met	eventuele	risico’s	wil	omgaan.	
De praktische uitwerking van deze procesfase 
wordt onderstaand beschreven.
Afhankelijk van de relatie tussen de partijen en de 
grootte van het werk komt men voorafgaand aan 
de aanbesteding één of meerdere keren bij elkaar 
om de overzichtsplanning (masterschedule zie 
paragraaf 3.4.5) die in de voorbereiding gemaakt 
is eventueel aan te passen en de begrotingen 
met elkaar door te nemen op o.a. doublures en 
werkzaamheden die door andere partijen beter 
kunnen worden uitgevoerd. De prijzen worden 
door de aannemer/regisseur gecontroleerd en 
bijgehouden1. 
De aannemer is leidend en risicodragend . De aan-
nemer krijgt de aanvraag en indien hij de laagste 
offerte heeft ook de opdracht. Hoever men gaat 
in	dit	gezamenlijk	overleg	over	de	risico’s	zoals	
die hieronder worden genoemd is van de partijen 
afhankelijk , maar het is ook een groeiproces. 
De laatste keer dat men bij elkaar komt worden de 
strategische zaken besproken die van invloed zijn 
op het bepalen van de aanbiedingsprijs. Het gaat 
dan bijvoorbeeld om: hoe hard heeft men werk 
nodig2, hoe groot is de concurrentie3, heeft men 

[1] Hoever men gaat in de samenwerking is een beslissing van de partijen onderling. 
[2] Er moeten goede bekende partijen voor elkaar zijn, anders zijn dergelijke vragen natuurlijk uit den boze.
[3] Dit is een inschatting, omdat de concurrenten dikwijls niet bekend zijn.
[4] Het gezamenlijk bepalen van algemene kosten, risico en winst is een ideaal streven, dat nog niet direct de hoogste 
prioriteit heeft
[5] Milestones zijn vaste punten in de bouwtijd van een project die per se gehaald moeten worden, omdat anders de 
opvolgende werkzaamheden in tijdsproblemen komen waardoor de totale bouwtijd wordt overschreden.
[6] Dit is de meest ideale manier van de samenwerking. Tussenvormen zullen zeker in het begin meer worden toegepast.

zelf voldoende materieel of moet het gehuurd 
worden, is het project passend qua grootte en 
moeilijkheidsgraad,	hoe	gaat	men	met	de	risico’s	
om en wat wordt er met de algemene kosten en 
winst4 gedaan. De aannemer doet een eerste voor-
stel hoe het werk wordt aangepakt om te voldoen 
aan de gestelde eisen door de opdrachtgever. 
Dit noemt men het bepalen van de zogenaamde 
milestones5. De bedrijven werken als partners 
samen maar doen dit wel op basis van een ge-
bruikelijke onderaannemersovereenkomst, waarin 
de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd. Het 
onderlinge vertrouwen en de bereidheid om het 
gemeenschappelijk belang te laten prevaleren 
boven het individuele belang is leidend zoals het 
in een Lean onderneming behoort te zijn ((J. Liker, 
2004) 
Indien de partijen veel samenwerken en goed met 
elkaar vertrouwd zijn geraakt, kunnen in deze fase 
ook	langetermijnstrategieën	(zie	paragraaf	3.5.3)	
worden besproken. 
Als de aanbiedingsprijs gereed is kan deze op het 
aangegeven moment worden ingeleverd bij de 
opdrachtgever6. Tegenover de normale werkwijze 
bij een DBB-aanbesteding is het grote voordeel 
dat vóór de aanbesteding al vastligt wat van elkaar 
verwacht kan worden. Is de aanbiedingsprijs het 
gunstigst dan volgt de opdracht en kan de verdere 
uitwerking beginnen. 

H 4.2.3
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4.2.4   
Procesbeheersing (Bewaking en bijsturing)

De fase die nu start, is ongeveer gelijk aan een 
normale voorbereiding van een werk met dien 
verstande dat de belangrijkste uitgangspunten al 
goed zijn besproken en onderling zijn geregeld. 
De uitvoering kan beginnen en de gemaakte 
overzichtsplanning kan verder worden uitgewerkt 
en gedurende het werk, als Lean planning, worden 
bijgehouden. Vanwege de samenwerking die meer 
perfectie nastreeft, is het van belang de planning 
nauwkeurig bij te houden, te evalueren en indien 
nodig bij te sturen. Als het wordt toegepast zoals 
het is bescheven bij paragraaf 3.3.4 dwz conform 
categorie P 4 van Liker, dan is sprake van een con-
tinu evaluatie. Er is gezamenlijk een plan gemaakt 
wat bijvoorbeeld wekelijks wordt bijgestuurd met 
LPS. Afwijkend van het traditionele gebruik van 
LPS zijn de condities tussen de partijen wezenlijk 
anders. Er is namelijk sprake van een relatie die is 
gebaseerd op samenwerking met vaste partijen, 
gedurende een lange termijn en gebruikmakend 
van Lean Management. 

Door op deze manier te werken komen grotere 
fouten eerder aan het licht en kunnen ze hersteld 
worden in plaats van dat ze blijven staan tot de 
oplevering en dan niet meer hersteld kunnen 
worden. Ervaringen kunnen ook in samenhang met 
standaardisatie beter worden vastgelegd. Mits 
goed toegepast en met een goede samenwerking 
tussen de partijen is PISM een belangrijk instru-
ment om als team van bedrijven op een hoger 
kwaliteitsniveau te komen.
In onderstaande tabel 10 wordt de relatie tussen 
de traditionele werkwijze en die volgens PISM 
aangegeven. Het aantal handelingen en betrokken 
personen is bij PISM aanzienlijk minder, zodat de 
doorlooptijd veel korter kan zijn, de kwaliteit hoger 
en de aanbiedingsprijs normaal gesproken lager 
kan zijn (paragraaf 4.3 Liker). 

Tabel 10 Overzicht relatie Traditioneel en PISM met Liker principes.

SELECTIE ONDERAANNEMERS
selectie volgens paragraaf 2.5

veel offertes aanvragen en selecteren
extra onzekerheden

minder tijd om voor te bereiden

AANBESTEDING

aannemer dient prijs in
REALISATIE
definitieve selectie onderaannemers

werkvoorbereiding

Categorie omschrijving Principe liker

SELECTIE ONDERAANNEMERS
selectie volgens paragraaf 2.5
extra werken volgens principes van Liker
 partijen waar men al veel mee  samenwerkt
 bereidheid tot open en transparant   
 handelen
 samen optrekken naar nieuwe cultuur
VOORBEREIDING
één offerte
onzekerheden worden samen besproken en 
vastgelegd
goede voorbereiding door gezamenlijke 
kennis
veel efficiënter traject
RISICOMANAGEMENT
gezamenlijk optrekken is gezamenlijk 
voordeel
aannemer dient prijs in
PROCESBEHEERSING
voorbereiding kan direct gestart worden
nader specificeren uitgangspunten

Liker 1/14
Liker 1
Liker 10
Liker 11+12

Liker 12+13+14
Liker 13

Liker 13

Liker P 2

Liker P 4

Liker 1

Liker P 2+P 3+P 4

Liker P 2+P 3+P 4
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4.3
Risicomanagement

Bij een DBB-aanbesteding liggen de uitgangs-
punten zoals het wat, het hoe, in welk tijdsbestek 
en onder welke condities gebouwd moet worden. 
Het verschil kan daarom alleen gemaakt worden in 
het uitvoeringsproces. De factoren die hierop van 
invloed zijn, de manier van managen van zowel het 
proces als de personen die het werk moeten uit-
voeren. De conclusie van hoofdstuk 3 heeft laten 
zien dat hiervoor de 14 principes van Liker zeer 
geschikt zijn. Om te komen tot indicatoren om het 

[1] Dit zijn de strategische uitgangspunten van dit onderzoek en ook van de principes van Liker. 

model meetbaar te maken is een logische manier 
om hiervoor de uitdrukking van Liker te gebruiken 
die stelt dat: 
De kern van deze principes (Liker) is om de 
hoogste kwaliteit, de laagste kosten (minimale 
verspilling) en de kortste doorlooptijd te bereiken 
door mensen betrokken te krijgen bij die doelen 
(J. K. Liker, 2004)1. In de volgende paragraaf wordt 
de link gelegd naar indicatoren die de lading van 
deze uitdrukking dekken.

4.3.1   
KPI’s of wat men wil weten en waarom

Om de concurrentiekracht van de samenwerken-
de partijen als geheel te kennen is het nodig om 
de van belang zijnde indicatoren vast te stellen 
en te meten om daarmee de prestatie van de 
keten te kennen. Het vaststellen van passende 
prestatie-indicatoren met bijbehorende schaal is 
moeilijk als deze niet wordt afgezet tegen de visie 
en het geplande te bereiken doel van de onder-
neming (Bhasin, 2008). Madushika stelt dat er nog 
geen tools beschikbaar zijn om de prestatie van 
bouwprojecten te meten en komt tot de conclusie 
dat	het	meten	met	KPi’s	de	beste	oplossing	is	
(Madushika et al., 2020). Mellado bevestigt dit en 
komt door een uitgebreid literatuur onderzoek tot 
een top tien van Key Performance Indicators	(KPi’s)	

waarin	boven	de	gebruikelijke	KPi’s	tijd,	kwaliteit	
en kosten, de mensen en de omgeving ook vallen 
(Mellado, Lou and Becerra, 2019). 
In de vorige paragraaf 4.3 is Liker aangehaald die 
stelt dat de kern van zijn principes berust op de 
indicatoren kwaliteit, kosten en betrokken mensen. 
De daarvan afhankelijke kortste doorlooptijd wordt 
in	dit	onderzoek	de	term	‘sfeer’	geïntroduceerd.	
Daarmee worden zaken als de betrokkenheid, het 
onderlinge respect en de bereidheid van mensen 
om elkaar te helpen in een begrip gevangen. Alle 
kenmerken die nodig zijn om de kortste doorloop-
tijd	te	bereiken.	Het	begrip	‘sfeer’	raakt	daarmee	
de kern van de manier van samenwerking.
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4.3.1.1   
Prijs

De prijs voor een bouwproject, de aanneemsom, 
wordt opgebouwd uit de directe kosten van de 
componenten materiaal, arbeid, hulpmateriaal en 
materieel en verhoogd met de indirecte kosten, 
zoals de algemene kosten, risico en winst. Om zon-
der getallen iets over een prijs van een bouwpro-
ject te zeggen is alleen mogelijk als met indicato-
ren gewerkt wordt die een relatie aangeven tussen 
de factoren die van invloed zijn op de opbouw 

van de prijs (Liker categorie P 2). In dit onderzoek 
heeft de prijs een relatie met informatie, detaille-
ringen,	risico’s,	capaciteiten	van	de	partijen	en	de	
effectiviteit van voorbereiding. In deze KPI zijn dus 
de elementen technische uitwerking, technische 
specificatie,	werkvolgorde/planning,	capaciteiten	
van partijen, onzekerheden, manier (structuur) van 
samenwerken en samenwerken bij voorbereiding 
opgenomen.

4.3.1.2   
Kwaliteit

Het belangrijkste item (Lean management/bou-
wen) van dit onderzoek is om bij traditioneel 
aanbestede	werken	de	waarde	voor	de	‘klant’	te	
verhogen. Een betere kwaliteit – in de breedste zin 
van het woord – is daarbij essentieel (Liker P 1 en P 
4). Het betreft meer dan de kwaliteit van het fysie-
ke product. Het is een samenspel van waar voor je 

geld, nazorg, service, kortom zaken die van belang 
zijn bij de aankoop en het gebruik van een product 
en die onderdelen die bijdragen aan een tevreden 
klant, gezien vanuit het klantperspectief. Het gaat 
er dus om welke waarde aan de klant geleverd 
wordt, de KPI kwaliteit. 

4.3.1.3   
Sfeer

Het	begrip	‘sfeer’	is	hiervoor	reeds	geïntrodu-
ceerd. Van belang voor een goede sfeer zijn 
werkcondities en de onderlinge verhoudingen. 
Bij de werkcondities gaat het om de werkom-
standigheden	waardoor	op	een	efficiënte	manier	
de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden1. 

Bij de onderlinge verhoudingen gaat het om de 
relatie tussen de personen, de communicatie, het 
respect en begrip voor elkaar. Het zijn deze om-
standigheden, de KPI, sfeer, waardoor men begrip 
voor elkaar opbrengt, zodat er beter gepresteerd 
kan worden (Liker P 3).

[1] Deze omstandigheden zijn zeer uiteenlopend van het tijdig krijgen van de nodige informatie, bereidheid tot hulp in 
de vorm van instructie, hulpmiddelen, tot een vrije en schone werkruimte. 
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4.4
Meetmethode

Er zijn verschillende manieren om de prestatie van 
organisaties	te	meten.	Op	projecten	en	specifiek	
in de bouw is dit veel complexer dan bij fabrieks-
matige productie, omdat het veelal eenmalige 
processen betreft, die onder verschillende om-
standigheden worden gerealiseerd. Het is dus niet 
verwonderlijk dat de nacalculatie bij veel bouwpro-
jecten minimaal plaatsvindt. Doel is immers vooral 
om te analyseren waar verbeterpunten zitten, maar 
als er nauwelijks repetitie is, is het leerrendement 
van een calculatie gering. In de seriematige wo-
ningbouw is dit wat functioneler, omdat hier veel 
meer sprake is van repetitie.
Het is dus de vraag welke methode men wil ge-
bruiken en wat men wil meten.
Veel gebruikte methodes richten zich op de pro-
cessen en hebben een relatie met de volgorde en 
de voortgang daarvan. Die methodes zijn de z.g. 
planningsmethodes. In de bouw wordt hoofdzake-
lijk	gewerkt	met	Gantt	charts,	balkenschema’s	met	
verticaal de werkzaamheden en horizontaal de tij-
den.	er	zijn	planningsprogramma’s	waarin	dit	weer	
verder wordt uitgewerkt. Er worden bijvoorbeeld 
werktijden en kosten toegevoegd. In de praktijk 
valt het werken hiermee tegen, vooral omdat deze 

planning door één entiteit wordt gemaakt, meestal 
de aannemer. Tegenwoordig wordt steeds meer 
gewerkt met de planningsystematiek Last Planner 
System of Production Control (LPS) of een variant 
hiervan (zie paragraaf 3.4.5). Beide methodes 
meten de voortgang en zijn daarom zeer bruikbaar 
voor projectcontrole. Het grote voordeel van LPS is 
dat deze niet door één entiteit, maar gezamenlijk 
en binnen vooraf bepaalde korte perioden wordt 
vastgesteld. 
Een andere methode is het meten van de klant-
tevredenheid. 
Dit onderzoek heeft als basis de Lean manage-
menttheorie volgens Liker, die bestaat uit 14 
principes	gecombineerd	tot	de	4	P’s	van	filosofie,	
proces, mensen en lering. Voor deze methode 
staat klanttevredenheid centraal. 
Een praktische methode om inzicht in ‘klanttevre-
denheid’	te	krijgen	is	Quality	Function	Deployment	
(QFD)	(zie	paragraaf	3.4.6).	QFD	kan	anders	dan	
voor het ontwikkelen van nieuwe producten ook 
gebruikt worden voor processen waarin klant-
tevredenheid op de eerste plaats staat (Zairi et 
al., 2010). In Matrix 5 (House of Quality) kan het 
verschil tussen de gewenste en geleverde prestatie 
worden vergeleken. De bovengenoemde metho-
den kunnen de benodigde data leveren voor de 
toepassing	van	de	KPi’s	prijs,	kwaliteit	en	sfeer.	
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4.5   
Conclusie

Een belangrijk product van dit hoofdstuk is het 
ontwerp van het Proces Integratie Samenwerkings 
Model (PISM). Door de gewijzigde aanpak van de 
voorbereiding van het bouwproces en in mindere 
mate de aanpak tijdens de uitvoering is PISM een 
model dat als voordeel heeft dat het ruimte biedt 
voor de gemeenschappelijke cultuur volgens de 
uitgangspunten van de principes van Liker, met 
daarin de mens als belangrijkste factor. Dat komt 
o.a. tot uiting bij de selectie van de onderaanne-
mers. Deze selectie om te komen tot de best pas-
sende onderaannemers is een gemeenschappelijk 
groeiproces waardoor de samenwerking tussen de 
aannemer en de onderaannemers verstevigt. Deze 
samenwerking biedt grote voordelen:

 – De selectie-periode van de onderaannemers 
is veel korter dan gebruikelijk. Dit komt om-
dat de selectie niet op basis van laagste prijs 
plaatsvindt. Er kan dus meer tijd aan de echte 
voorbereiding worden besteed;

 – Wantrouwen tussen de partijen vermindert 
aanmerkelijk wat goed is voor de sfeer. Het 
bevordert tevens het imago van de bedrijfs-
tak;

 – De deskundigheid van de partijen kan al van-
af het begin worden (q0052, q0053) gebruikt;

 – De uitvoeringswijze kan van begin af aan 
 – op	een	efficiënte	en	effectieve	manier	ge-

zamenlijk worden bepaald, waardoor er een 
gunstigere prijs kan worden aangeboden;

 – Discussies worden tijdens de uitvoering 
voorkomen;

 – De doorlooptijd van voorbereiding kan 
 – worden verkort;
 – De Lean cultuur zorgt voor een betere kwa-

liteit.   

Daarmee is antwoord gegeven op vraag 4 derde 
deelvraag: welk Lean bouwproces model kan 
worden ontworpen als basis voor een verbeterde 
samenwerking?

Daarnaast is in dit hoofdstuk ingegaan op de 
indicatoren waarmee de verbeterde samenwerking 
kan worden gemeten. In paragraaf 4.3.1 is ver-
klaard dat de principes van Liker kunnen worden 
uitgedrukt in de indicatoren prijs, kwaliteit en sfeer. 
Daarom hanteren we deze indicatoren voor de ver-
dere analyses in het volgende hoofdstuk 5. Deze 
indicatoren zijn op zich nauwelijks uit te drukken 
in objectieve eenheden, echter om deze uitgangs-
punten van Liker toch te kunnen gebruiken worden 
de indicatoren hierna in hoofdstuk 5 per indicator 
gekoppeld aan een aantal wel meetbare elemen-
ten. Bij de analyse worden deze elementen vanuit 
de enquête samengevoegd tot nieuwe samenge-
stelde variabelen.

Het meten van de prestatie van het proces van 
bouwprojecten kan op meerdere manieren worden 
gerealiseerd. De voortgang en het verloop van het 
project kan gemeten worden. Een veel bij Lean 
bouwen gebruikte methode is LPS (zie paragraaf 
3.4.5). Het grote voordeel hiervan is dat alle partij-
en hieraan deelnemen en daardoor eerder bereid 
zijn zich hieraan te conformeren. Deze methode 
volgt als het ware het proces en is daarom uiter-
mate geschikt om in deze fase te worden gebruikt. 
Een andere methode is het meten van de klantte-
vredenheid. Klanttevredenheid past helemaal in de 
theorie van Liker. Het is de kern van wat Liker met 
zijn 14 principes nastreeft.
Een managementmethode die hiervoor met name 
geschikt	is,	is	Quality	Function	Deployment	(QFD).	
Deze methode is ontstaan om de behoeften van 
de klant te meten bij de ontwikkeling en introduc-
tie van nieuwe producten. Wat wil de klant en hoe 
kan men hier op de beste wijze aan tegemoetko-
men (zie paragraaf 3.4.6)?   
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De marktanalyse vormt de basis voor dit onderzoek en 
tevens van dit hoofdstuk en is zoals we zullen zien hoofd-
zakelijk gebaseerd op uitgevoerde enquêtes. In totaal een 
zeer omvangrijke actie om betrouwbare data te verzame-
len. O.a. met als doel om het PISM model te valideren. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke methode wordt 
toegepast voor de dataverzameling, waarom voor een 
enquêteonderzoek als middel is gekozen, hoe de enquetes 
zijn opgezet en samengesteld. Hoe de data zijn verzameld 
en bewerkt voor gebruik van de analyses. De resultaten die 
betrekking hebben op de procesfasen van PISM worden 
met frequentieanalyses en voorzien van mogelijke verkla-
ringen gepresenteerd. Voor de groepen aannemers en 
onderaannemers worden analyses uitgevoerd naar moge-
lijke verschillen. Met behulp van QFD wordt geanalyseerd 
of met PISM een betere prestatie op projecten kan worden 
bereikt. Dit resultaat wordt in de laatste paragraaf van dit 
hoofdstuk getest op betrouwbaarheid. 
De onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk centraal staat 
luidt:

Vraag 5, vierde deelvraag:
Kan het op basis van deelvraag 3 ontworpen model 
(PISM) leiden tot een betere samenwerking tussen 
aannemer en onderaannemers op bouwprojecten?

HOOFDSTUK 5
Marktanalyse, interpretatie en data-analyse  
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5.1
Methodologie

Tot dusver zijn steeds de aspecten van de samen-
werking tussen de aannemer en de onderaanne-
mers op bouwprojecten vanuit een theoretische 
basis aan de orde geweest. Eerder in deze 
dissertatie is dit een soort stellingname genoemd. 
Weliswaar een op basis van gedegen ervaring en 
gevoed door literatuur respectievelijk onderzoek 
van derden, maar daarmee nog geen onomsto-
telijk bewezen waarheid. Om de juistheid van de 
ingenomen stellingen en aangevoerde en ontwik-
kelde modellen nader te onderbouwen, alsmede 
om de inzichten verder te verbreden, zijn diverse 
aanpakken verkend.
Zo was aan het begin van dit onderzoek het 
beeld om ervaringen bij bouwbedrijven in relatie 
tot samenwerking op projecten te analyseren. In 
feite een analyse van een aantal casussen. Na het 
verzamelen van met veel inspanning verkregen 
gegevens, bleken deze deels onbetrouwbaar te 
zijn. Bijvoorbeeld omdat door verkeerde prikkels 
de projectadministraties niet strookten met de 
werkelijkheid. Als voorbeeld geldt de voortgangs-
rapportages, waarbij projectleiders het voorlopen 
op de planning niet melden om daarmee voor 
zichzelf	reserve	te	creëren	om	eventuele	toekom-
stige tegenvallers op te vangen. Daarnaast bleek 
in die fase dat de ervaring met Lean technieken 
zeer beperkt was, zowel in aantal als in diepgang. 
De enquête hierna bevestigt dit ook. Daarmee 
werden geen toereikende data verkregen van 
vergelijkbare projecten met respectievelijk zonder 
Lean. Ook zijn al dan niet intensief enkele projec-
ten gevolgd waarbij LPS werd toegepast. Daarbij 
moet men zich realiseren dat de totstandkoming 
van het uitvoerende team (aannemer en onderaan-
nemers) veelal op een conventionele wijze (op de 
laagste prijs) tot stand is gekomen. De toepassing 
van LPS is daarmee tot een soort opzichzelfstaan-
de techniek geworden, waarmee de bouwtijd kan 
worden verkort. De sessies in dit kader vinden niet 

plaats op basis van gelijkwaardigheid. De onder-
aannemers die ervaring hebben, beschikken over 
handigheid om ervoor zichzelf goed uit te komen. 
De onervaren bedrijven rest dan weinig anders dan 
om zich te schikken in een vaak voor hun onvoor-
delige positie. Het is daarmee verworden tot een 
spel dat wordt gespeeld en heeft met Lean en 
wederzijds respect weinig te maken.
Dit alles heeft ertoe geleid dat op basis van opge-
dane inzichten en literatuur een theoretisch kader 
is beschreven dat kan worden voorgelegd aan de 
markt bestaande uit groepen aannemers en diver-
se groepen onderaannemers. Met name om hun 
reacties	en	ideeën	over	samenwerking	op	te	halen.

In dit hoofdstuk komt daarom de markt aan bod. 
Hoe denkt de markt over deze samenwerking en 
welke methoden kunnen worden ingezet om dit 
te	begrijpen.	Het	gaat	specifiek	om	meningen/re-
acties omdat sprake is van het toetsen om te ach-
terhalen of het procesontwerp (PISM) standhoudt. 
Gekozen is daarom voor een uitgebreide enquête 
zoals beschreven in basisboek methoden en tech-
nieken (Baarda, D.B., Goede, De, M.P.M., Dijkum, 
Van, 1999). Om een evenwichtige opbouw te 
bereiken zijn eerst een 20-tal interviews gehouden 
voor het verkrijgen van een richtinggevend beeld 
van de wijze van denken van de markt, het testen 
van vragen, etc. De opbouw van de enquêtes, het 
verzamelen van de data en het verwerken tot een 
database wordt beschreven in de paragrafen 5.2, 
5.2.1 en 5.2.2.
Het gaat om een complexe enquête omdat deze 
onder verschillende soorten bedrijven (aannemers 
en diverse soorten onderaannemers) is gehouden 
en omdat voor het waarheidsvinden relatief veel 
vragen nodig waren. Dat vraagt veel tijd van de 
respondenten (in sommige gevallen enkele uren 
werk) en verhoogt het risico om onvoldoende res-
pons te ontvangen. Om die reden is veel aandacht 
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besteed aan de voorbereidingen. Zo is veelal 
medewerking gevraagd van brancheverenigingen 
om leden aan te moedigen deel te nemen aan het 
onderzoek. In dat kader zijn gesprekken gevoerd 
met brancheverenigingen die deels hebben geleid 
tot een begeleide introductie van onderzoeker 
bij de achterban en in een aantal gevallen tot een 
presentatie bij bijvoorbeeld een jaarvergadering 
om daarbij persoonlijk bedrijven te activeren. Deze 
acties dienden ook om aan dekkende adressenbe-
standen te komen en vervolgens zijn de enquêtes 
uitgezet en gevolgd. Per saldo is een grote statis-
tische oogst (335 respondenten) binnengehaald. 
Daarbij zijn grote inspanningen verricht, waarbij 
respondenten ook tijdens het invullen door de 
branchevereniging dan wel door de onderzoeker 
persoonlijk werden aangemoedigd om aan het 
onderzoek deel te nemen, dan wel half ingevulde 
vragenlijsten alsnog te complementeren en daar-
mee de daartoe opgezette database statistisch 
verantwoord te vullen.

Deze aldus verkregen database vroeg nog wel om 
enige aanpassingen om de statistische analyses op 
een correcte manier uit te kunnen voeren. In para-
graaf 5.3.1. wordt eerst het waarderen van de data 
beschreven. Deze bewerking betreft het bepalen 
van de richting van de variabelen. In paragraaf 
5.3.1.1 wordt de betrouwbaarheid van samenge-
stelde variabelen beschreven. Aan de orde komt 
de	methode	van	de	Cronbach	’s	alpha	test	en	hoe	
als	gevolg	daarvan	de	waarden	geïnterpreteerd	
moeten worden. 
Er zijn zoals gezegd verschillende groepen bedrij-
ven	geënquêteerd	waar	per	groep	soms	andere	
vragen zijn gesteld. De reden hiervoor is dat de 
betreffende groepen anders functioneren of niet 
bereid waren de vele vragen in te vullen. In een 
enkel geval is ook sprake van een voortschrijdend 
inzicht. In paragraaf 5.3.1. wordt het belang hier-

van aangegeven voor het verwerken en beoorde-
len van de data. 
Op basis van de data zijn frequentieanalyses 
uitgevoerd m.b.t. de procesfasen van PISM. Dit 
is een overzicht van de scores op een variabele 
die	hetzij	in	een	figuur	hetzij	in	een	tabel	worden	
weergegeven.
In paragraaf 5.3.2 wordt een overzicht gegeven 
van de uitgevoerde frequentieanalyses die een 
relatie hebben met de fases van PISM. Deze 
frequentieanalyses zijn van commentaar voorzien. 
Hieraan is in de inleiding (hoofdstuk 1) gerefe-
reerd. 

De	verschillen	voor	de	P-categorieën	van	Liker	
tussen de groepen aannemer en onderaannemer 
worden geanalyseerd in paragraaf 5.3.3. De sa-
mengestelde variabelen P 1-4 worden, voordat de 
test wordt uitgevoerd, gecontroleerd op betrouw-
baarheid	met	behulp	van	Cronbach’s	alpha.

in	paragraaf	5.4.	wordt	een	uitgebreide	QFD-ana-
lyse uitgevoerd zoals in hoofdstuk 3.4.6 is 
beschreven. Deze managementmethode wordt 
gebruikt om aan te tonen dat het werken volgens 
PISM voor de beide partijen te weten, aannemer 
en onderaannemer een goede manier is om samen 
te werken.

Er is een extra enquête opgesteld en afgenomen 
op een aantal projecten om de betrouwbaar-
heid van PISM te meten (zie paragraaf 5.5). De 
uitgangspunten die hiervoor worden gebruikt zijn 
hetzelfde zoals Maritan (zie paragraaf 3.4.6) die 
gebruikt namelijk op basis van de kenmerken van 
de klantvraag. 
Ten slotte wordt in paragraaf 5.6 de conclusie 
weergegeven, waarin het antwoord op deelvraag 4 
wordt geformuleerd.
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5.2
Opbouw van de enquêtes

Om de markt te begrijpen zijn uitgebreide enquê-
tes gehouden. In de onderstaande paragrafen 5.2, 
5.2.1 en 5.2.2 wordt uitvoerig beschreven hoe het 
verzamelen van de data tot stand is gekomen en 
hoe de data zijn verwerkt tot bruikbare informatie 
voor de analyses zoals die in de volgende paragra-
fen aan de orde komen. 
De structuur van de enquête is gemaakt door de 
verschillende processtappen van het bouwproces, 
de verschillende deelnemers en de acties per 
stap te bekijken. Aan de hand hiervan is een lijst 
gemaakt	om	oriënterende	interviews	te	houden	
met directies en leidinggevenden in de bouw. 
Deze gegevens zijn beoordeeld in relatie met de 
Lean	filosofie,	wat	heeft	geleid	tot	nieuwe,	meer	
gerichte aandachtspunten. Op deze aandachts-
punten is dieper ingegaan door het houden van 
interviews. Al deze handelingen hebben geleid tot 
vragenlijsten om het denkpatroon van de markt 
te herkennen. Om tot een zorgvuldige enquête 
te komen is niet alleen naar de meningen van 
respondenten gevraagd, maar ook naar achter-
grondinformatie via enkele controlevragen. De 
controlevragen hebben betrekking op stellingen 
die over eenzelfde onderwerp soms positief en 
soms negatief geformuleerd zijn. 
De belangrijkste vragen aan de respondenten 
voor dit onderzoek over de samenwerking tussen 
aannemers en onderaannemers hebben een relatie 

met drie facetten, te weten: 1) bouwproces, 2) 
samenwerking en, indirect, 3) Lean werken. 
Ad 1. Bouwproces. Uit de volgorde van de 
verschillende fasen in het bouwproces is PISM 
geconstrueerd (paragraaf 4.2). De volgorde van 
het bouwproces is in combinatie met het managen 
van het proces (paragraaf 3.4) leidend geweest bij 
het opstellen van de enquêtevragen. 
Ad 2. Samenwerking. Dit is in paragraaf 3.5 
beschreven. De punten die in dit hoofdstuk aan 
de orde komen zijn: de wijze van organisatie, het 
gedrag	van	de	partijen,	de	commerciële	belangen	
en het werken als team. 
Ad 3. Lean werken. De principes van Liker zijn in 
paragraaf 3.3 beschreven. Het is algemeen be-
kend dat in de bouw nog vrij beperkt Lean wordt 
gewerkt. Bij het samenstellen van de enquête is 
dit fenomeen opgevallen. Er zijn daarom maar 
twee directe vragen over Lean gesteld, namelijk 
‘Wordt	er	in	uw	bedrijf	al	Lean	gewerkt’	en	waarom	
niet? Meer inhoudelijke vragen kunnen om deze 
reden moeilijk door de respondenten beantwoord 
worden, vandaar dat de enquêtevragen nadien 
gekoppeld zijn aan de betreffende principes van 
Liker. Deze koppeling heeft als doel om de relatie 
te leggen tussen het handelen van de markt en de 
Liker principes. De praktische uitwerking hiervan 
bestaat uit drie stappen die in de onderstaande 
figuur	25	zijn	weergegeven.	De	eerste	stap	is	

Figuur 25 Schema van vraag met een Lean werken relatie.
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nagaan of de hoofdvraag een relatie met de Liker 
principes heeft. Zo ja, dan is gekeken welke onder-
liggende optie het betreft (2e blokje). In de laatste 
stap (3e blokje) wordt de relatie gelegd met het 
betreffende Liker principe. In paragraaf 5.2.2 is dit 
proces verder uitgewerkt.
Het merendeel van de enquêtevragen zijn geslo-
ten vragen met een onderverdeling in subvragen/
opties. 
Er is gestreefd naar een balans tussen de inhoud 
en de lengte van de enquête om te voorkomen 
dat de respondenten de enquête niet of niet volle-
dig invullen. Om een ongelijke beoordeling van de 
vragen door de respondenten te voorkomen zijn 
de antwoordmogelijkheden op de vragen steeds 
op dezelfde wijze geformuleerd1. Deze vragen zijn 
met ervaren leidinggevenden bestudeerd, bespro-
ken en waar nodig aangepast. Het resultaat van de 
vragen is de enquête.

[1] Bijvoorbeeld bij iedere vraag de keuzemogelijkheid 
ja voorop. Als dit antwoord niet past moet het ‘geherco-
deerd worden’ zie hoofdstuk 6.

5.2.1  
Verzamelen van de data

Het vinden van de respondenten is een zeer lang 
en moeizaam proces geweest1. Het aanvanke-
lijk bedachte plan om via brancheverenigingen 
bedrijven te benaderen, waardoor al vooraf een 
classificatie	van	de	bedrijven	(ledenadministratie)	
gegeven zou kunnen worden, heeft weinig succes 
gehad2. De strategie is om deze reden bijgesteld 
en er is ook op een andere manier gezocht naar 
respondenten. Respondenten waren moeilijk 
bereid een enquête met een tijdsduur van 20 
minuten in te vullen (de opgegeven tijd door 
SurveyMonkey). Dit heeft geleid tot een aanpas-
sing van de enquêtevragen in die zin dat het de 
respondenten minder tijd zou kosten zonder in te 
boeten aan de kwaliteit van de vragen3. De vragen 
zijn	meer	specifiek	per	enquêtegroep	gemaakt.	
De originele enquête is als het uitgangspunt voor 
de nieuwe enquêtes gebruikt. Enkele vragen zijn 
aangepast danwel toegevoegd. 
In een tabel zijn handmatig (Excel overzicht) verti-
caal de originele enquêtevragen uitgezet en hori-
zontaal de diverse enquêtegroepen (partijen). Bij 
iedere	nieuwe	‘enquêtegroep’	is	gekeken	of	met	
de vragen van de originele enquête gewerkt kon 
worden. Bij elkaar passende vragen zijn gegroe-
peerd. De antwoorden zijn bij het combineren van 
de verschillende bestanden waar mogelijk weer 
samengevoegd en gesorteerd. Het uiteindelijke 
resultaat, het overzicht van de gebruikte variabelen 
met de antwoorden van de ondervraagde respon-
denten, komt bij het bewerken van de data aan de 
orde (paragraaf 5.2.2).

[1] Dit traject heeft ruim 2 jaar geduurd.
[2] De keuze via de brancheverenigingen is gemaakt om 
een hoge respons te stimuleren. Dit is niet zonder slag of 
stoot gegaan. Veel brancheverenigingen aarzelden om 
hun achterban met ‘weer’een enquête te belasten. Aan 
medewerking ging een heel proces vooraf van afspraken, 
overtuigen, tot soms ook een presentatie bij bijvoorbeeld 
een leden- en deelnemersvergadering. 
[3] De verwerking is daardoor aanzienlijk complexer en 
tijdrovender geworden. Om fouten te voorkomen zijn 
de selecties met SPSS, maar ook handmatig gecontro-
leerd met overzichtslijsten zoals in paragraaf 5.2.2 zijn 
beschreven.
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branchegroep
samenwerk. verband
branchegroep
branchegroep
branchegroep
branchegroep
branchegroep
samenwerk. verband

NBvT/HSB
INST
VMRG
Gyproc Professionals
NOA (noag)
NOA (noak)
BOUWEND NEDERLAND
Ketensamenwerking Zuid (enquetegroep 8)

onderaannemer (oa) 
onderaannemer (oa)
onderaannemer (oa)
onderaannemer (oa)
onderaannemer (oa)
onderaannemer (oa)
aannemer (aann)

25
20

indirect
70

indirect
indirect

13
11
35
26
6
10
82

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

1
2
3
4
5
6
7

woningbouw
distributiecentrum
school complex
Ketensamenwerking Zuid (enquetegroep 8)
distributiecentrum project 328
autobedrijf, kantoren, showroom project 331
exclusief woonhuis annex werkruimten project 334

tbv evaluatie

tbv evaluatie
tbv evaluatie
tbv evaluatie

deelnemer project groep
deelnemer project groep
deelnemer project groep
deelnemer project groep 
deelnemer project groep 
deelnemer project groep 
deelnemer project groep 
deelnemer project groep 
deelnemer project groep

aannemer project verantwoordelijke kantoor (apvk)
aannemer projectverantwoordelijke hoofduitvoerder (apv)
aannemer uitvoerder (au)
onderaannemer project verantwoordelijke (doak)
directie onderaannemer (doa)
onderaannemer uitvoerder (uoa)
architect (ar)
adviseur (ad)
vertegenwoordiger opdrachtgever

aannemer (aann)
aannemer (aann)
aannemer (aann)
onderaannemer (oa)
voor analyses
samengevoegd (oa)

19
4
5
12
57
7
6
3
8

296
39
335

0
0
1
0
16
0
0
0
0
17

0
1
0
0
6
0
1
1
1
10

2
3
1
3
19
0
2
1
0
31

12
0
0
0
4
0
2
0
6
24

2
0
1
7
5
4
0
0
0
19

1
0
1
2
2
0
1
1
1
9

2
0
1
0
5
3
0
0
0
11

19
4
5
12
57
7
6
3
8

121

woning
bouw

distri
centrum

school 
complex

kennis
groep

auto 
centrum

distri 
centrum

werken 
wonen

Total

aanpassing projectgroep naar enquetegroep

enquetegroep

code kenmerk omschrijving verdeling
aantal 

uitnodiging-
en

aantal 
respon-
denten

projectgroep

totssl
missing

total

1 2 3 4 5 6 7

24
16
48

544
21
20
36

17
10
31
55
19
9
11
152
183
335

Verschil vanwege niet compleet ingevulde enquetes

Aangezien het hele proces veel verschillende 
activiteiten omvat waar weer verschillende ant-
woorden op kunnen worden gegeven is het aantal 
variabelen inclusief samenvoegingen ca. 700 en 
het totale aantal variabelen waarmee is gewerkt 
ca. 950 variabelen. 
Vanwege deze uitgebreide dataset is het moge-
lijk om een beter inzicht te krijgen hoe de markt 
(respondenten) denkt. Een element kan door 
meerdere facetten beter in een context worden 
geplaatst. 

Een belangrijk overzicht is de relatie tussen de 
verschillende enquêtegroepen (tabel 11). De 
enquêtes zijn ingedeeld op basis van branche-
verenigingen (enquêtegroepen) en projecten 
(projectgroepen). Tabel 11 is het overzicht van de 
verdeling van de respondenten zoals die voor de 
analyses worden gebruikt. Het linker blok van de 
tabel is gesplitst in een bovendeel (enquêtegroep) 
dat door een stippellijn is afgebakend. Het is een 
specificatie	van	de	branchegroepen.	Onder	de	
stippellijn zijn de projectgroepen naar functie ge-
noemd. Het hele linkerblok van de tabel is voorts 
verdeeld in kolommen die voor zowel de enquête-
groepen als voor de projectgroepen dezelfde be-

tekenis hebben. Kolom 1 is de code, het nummer 
van de enquêtegroep. Kolom 2 is het type van de 
groep. Kolom 3 is de omschrijving van de groep. 
Kolom 4 geeft aan of de groep valt onder aanne-
mers (aann) of onderaannemers (oa). Voor zover 
dit bekend is geeft kolom 5 het aantal verstuurde 
enquêtes aan en kolom 6 de respons1. In het 
onderste deel van de tabel worden de project-
groepen omschreven. De eerste vier groepen met 
de code 1-4 hebben geen typeaanduiding, wat wil 
zeggen dat deze groepen niet samen met andere 
groepen worden gebruikt voor analyses. De groep 
ketensamenwerking wordt vanwege de samenstel-
ling van deze groep apart gebruikt. In verband met 
de relatie tot het onderzoek en de hoeveelheid 
data is deze groep zowel als projectgroep 4 als 
enquêtegroep 8 genoemd. De enquêtegroep 8 is 
wel vermeld bij de bovenstaande verdeling enquê-
tegroep maar niet nader uitgewerkt. De groepen 
met code 1, 3, 5, 6, en 7 worden in het onderzoek 
gebruikt voor de evaluatie. Het rechterblok van de 
figuur	is	een	draaitabel	van	de	projectgroepen.	Dit	
deel van de tabel is aangevuld met de functiever-
deling van de respondenten van de projectgroe-
pen. Het totaal van functies van de rechterkolom 
staan in de meest rechtse kolom hiervan. Dit aantal 

[1] De eerste regel heeft code 1 (enquêtegroep 1) en heeft als kenmerk dat het voor de analyses valt onder de branche-
groepen. De omschrijving is de naam van de branchegroep. Bij de verdeling valt de groep onder de onderaannemers. 
Er zijn 25 enquêtes verstuurd met als respons 13.

Tabel 11 Overzicht aantallen en verdeling van respondenten over de diverse branches en projecten.
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is ook geplaatst in de meest rechtse kolom van 
het linkerblok van de tabel. Daarmee sluit het aan 
bij de overige enquêtegroepen. Dit wil zeggen, 
dat bijvoorbeeld code 9 van de enquêtegroep 
apvk bestaat uit 19 respondenten die vallen onder 
categorie aannemer.

De	meer	specifieke	verdeling	van	de	enquêtegroe-
pen is: leden van brancheorganisaties (branche-
groepen) code 1-7 en deelnemers van project-
groepen code 9-17. De brancheorganisaties1 zijn 
landelijk algemeen bekende organisaties in de 
bouwnijverheid zoals: de NBvT/HSB (Nederland-
se Branchevereniging voor de Timmerindustrie, 
onderafdeling Hout Skelet Bouw) enquêtegroep 
1; VMRG (De Vereniging Metalen Ramen en Ge-
velbranche) enquêtegroep 3; NOA (Nederlandse 
Ondernemingsvereniging voor afbouwbedrijven)2 
enquêtegroep 5 en 6; BOUWEND NEDERLAND 
(Organisatie van bouw- en infrabedrijven in Neder-
land)3enquêtegroep	7.	GYPrOC	PrOF	enquête-
groep 4 zijn gespecialiseerde afbouwbedrijven 
die deel uitmaken van de groep professionals van 
Saint Gobain Gyproc. INST(AL) is een samenwer-
kingsverband van installatiebedrijven (enquête-
groep 2). 
De projecten zijn ingedeeld naar hun bestem-
ming4.	De	geënquêteerden	van	de	branchegroe-
pen hebben allen een staffunctie of voeren alleen 
of mede de directie van de onderneming. De deel-
nemers van de projectgroepen zijn onderverdeeld 
in de functie5 die ze voor dit project bekleden 
(Tabel 11). 
Projectgroep 4 (enquêtegroep 8), Ketensamenwer-
king Zuid, is een groep bedrijven die een relatie 

heeft met de bouw en waarvan de leden voor-
vechters zijn van ketensamenwerking. De groep 
omvat vertegenwoordigers van opdrachtgevers, 
financiers,	adviseurs	(o.a.	ontwerpers,	construc-
teurs) en vertegenwoordigers uit de installatiebran-
che, het bouwbedrijf en toeleveranciers. Naast de 
verdeling zoals bij de overige projecten, is deze 
groep tevens enquêtegroep 8 genoemd. De reden 
hiervoor is om bij de analyses de gegevens van 
de groep te kunnen vergelijken met de overige 
enquêtegroepen. Voor de duidelijkheid zijn de 
gegevens van deze groep alleen verwerkt onder 
projectgroep. 

De enquêtes zijn op twee manieren verstuurd 
zowel per e-mail als per webmail. Van de verstuur-
de enquêtes per e-mail waren vooraf de adressen 
bekend, zij konden rechtstreeks verstuurd worden. 
Het aantal verstuurde enquêtes en het aantal 
reacties is daarom bekend. Om privacy-redenen 
zijn de uitnodigingen van de branchegroepen door 
de branchevereniging verstuurd. De enquêtes 
zijn voorbereid en voorzien van een webmaillink, 
waardoor de reacties wel rechtstreeks binnenkwa-
men. Het aantal verstuurde enquêtes is zodoen-
de niet bekend. Voorzover bekend is het aantal 
verstuurde uitnodigingen in de betreffende kolom 
van de tabel opgenomen. Alle personen aan wie 
een uitnodiging is verstuurd hebben later nog 
een herinnering ontvangen. Het maximaal aantal 
respondenten per enquête- of projectgroep is in 
de kolom aantal respondenten genoemd. 

[1] Zie onder kolom omschrijving in bovenstaande tabel.
[2] NOA is verdeeld in een groep die de hele enquête heeft ingevuld NOA (NOAG) en een groep die een korte aange-
paste enquête heeft ingevuld NOA (NOAK).
[3] Groep bouwbedrijven klein- en middenbedrijf.
[4] Zie onder kolom omschrijving in bovenstaande tabel.
[5] Aan de rechterkant van de bovenstaande tabel is een specificatie naar de functie van de desbetreffende respondent 
weergegeven.
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5.2.2 
Bewerken van de data

Alle enquêtes zijn verwerkt met het software-
programma SurveyMonkey en verzonden zowel 
via webmail als e-mail. Het voordeel van e-mail 
verzending is dat SurveyMonkey dan bijhoudt wie 
een reactie heeft teruggestuurd. De deelnemers 
kunnen dan persoonlijk worden herinnerd aan het 
invullen van de enquête, waardoor waarschijnlijk 
een iets grotere respons wordt bereikt. Het verschil 
is	wel	geconstateerd,	maar	moeilijk	in	een	reëel	
percentage te vermelden. 
De enquêtes zijn vanwege genoemde rede-
nen (paragraaf 5.2.1) met tussenpozen naar de 
groepen verstuurd. Tussen het versturen van een 
enquête en de ontvangst zit inclusief het verstu-
ren van een herinnering ongeveer 1,5 maand. Bij 
sommige groepen zijn meerdere herinneringen 
gestuurd en is de tijd langer geweest. De reacties 
zijn per groep1 in een mega-overzicht geplaatst 
dat gedurende het inzamelen steeds is bijgewerkt. 
Van de vragen die iets afwijkend van elkaar waren, 
maar die gelijke subvragen hadden zijn de subvra-
gen indien dit mogelijk was samengevoegd. Soms 
had een vraag minder subvragen wat bepaalde 
analyses onmogelijk maakt. Dit is opgelost door 
het maken van een overzicht waarin de gemeen-
schappelijkheid van de subvragen is aangegeven2. 
Enquêtegroepen kunnen afzonderlijk worden 
geanalyseerd, maar voor wat betreft het gemeen-
schappelijk deel kunnen ze ook worden samenge-
voegd. Wanneer sprake is van verschillen tussen 
enquêtegroepen zijn de deelresultaten interessant, 
maar in veel gevallen gaat het om eensluidende 
ervaringen zoals bijvoorbeeld die van de onder-
aannemers en dan is samenvoegen van belang 
om een hogere statistische betrouwbaarheid te 
verkrijgen. 

Voornoemde uitleg met verticaal de variabelen 
en horizontaal de enquêtegroepen heeft geleid 
tot een nieuw overzicht. Dit overzicht is voor 
verdere analyses uitgewerkt in het onderstaande 
fragment tabel 12. Het is hoofdzakelijk gemaakt 
om inzicht te krijgen in de gemeenschappelijkheid 
van de variabelen. SPSS kan zonder deze tabel de 
betreffende analyses ook maken, maar vanwege 
de complexiteit van de data is dit extra controle-
middel gebruikt.

De tabel is opgebouwd uit een aantal kolommen 
en rijen die onderstaand worden besproken. De 1e 

kolom betreft het nummer van de enquêtevraag. 
De 2e kolom (hier is in de tabel nu niets zichtbaar) 
betreft de variabelen (subvragen), die niet worden 
gebruikt, omdat ze zijn samengevoegd tot een 
nieuwe variabele. De 3e kolom betreft de subvari-
abelen waarmee de analyses worden uitgevoerd. 
De volgende kolommen zijn de enquêtegroepen. 
De cijfers 1 onder bepaalde enquêtegroepen 
willen zeggen dat de enquêtevraag is gesteld aan 
deze groepen. Staat er deels, dan houdt dat in dat 
de enquête deels is ingevuld. De enquête vraag 
wordt	alleen	gebruikt	als	er	geen	‘subvragen’	zijn.	
De bovenste rij van de tabel links zijn de variabe-
len en rechts de enquêtegroepen. De 2e rij van 
boven is het aantal respondenten dat de vraag be-
antwoord heeft. Daaronder staat het nummer van 
de enquêtegroep en vervolgens daar weer onder 
de naam van de betreffende enquêtegroepen. 
Met de gemeenschappelijke geel gemarkeerde va-
riabelen is de T-test uitgevoerd tussen aannemers 
(groep 7) en onderaannemers (groep 1, 2, 3, 4, 12, 
13). Zichtbaar is bijvoorbeeld dat q0007_0003 niet 
gemeenschappelijk is. 

[1] Deze groepen zijn de enquêtegroepen uit hoofdstuk 5.2.1, Tabel 11. 
[2] Dit overzicht is niet opgenomen, omdat het een werkoverzicht is waaruit tabel 11 is ontstaan.

H 5.2.2
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Het uitgangspunt van dit onderzoek betreft de samenwerking tussen de partijen op de bouwplaats op 
een manier zoals Womack aangeeft in “The Machine that Changed the World” (Womack and Jones, 
2003)	namelijk	‘de	Lean	filosofie’	welke	door	Liker	is	vertaald	in	“The Toyota Way” (J. K. Liker, 2004)3. 
De conclusie van hoofdstuk 3 (paragraaf 3.6) geeft aan dat de principes van Liker samen een manage-
mentmodel vormen dat alle benoemde aspecten van het management van bouwprojecten omvat en 
daarmee geschikt is als basis voor het managen van bouwprojecten. 
Om deze reden kan de traditionele manier van werken en de manier zoals is voorgesteld in de Toyota 
Way (paragraaf 3.3) worden gekoppeld door tussen beide een relatie te leggen. Zie voor het toegepaste 
principe	paragraaf	5.2.1	figuur	25.	
Om een koppeling mogelijk te maken is als hulpmiddel een uittreksel gemaakt van de begrippen en de 
kernwoorden uit de Toyota Way, 14 management-principes van de grootste producent van de wereld 
(J. K. Liker, 2004). De bovenstaande tabel 12 wordt uitgebreid door de 14 principes van Liker op de 
horizontale	as	toe	te	voegen.	Dit	zijn	de	ingrediënten	om	de	enquêtevragen	te	koppelen	aan	de	Liker	
principes. De enquêtevragen en de daarbij behorende subvragen (variabelen) zijn gewogen4 en indien 
mogelijk ondergebracht bij een van de Liker principes . 

Tabel 12 De verdeling van de enquêteresultaten naar enquêtegroepen. 

[1] Van importantie voor beide onderzoeken is het Toyota Production System (TPS)(Ōno, 1988). 
[2] De subprincipes van de 14 hoofdprincipes hebben de keuze dikwijls vergemakkelijkt.

H 5.2.2
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De onderstaande tabel geeft een fragment van het resultaat weer van de koppeling tussen de variabe-
len en de Liker principes. De verdeling van de variabelen naar de principes van Liker is aan het zojuist 
besproken basisbestand toegevoegd. 

in	bovenstaande	tabel	13	is	de	relatie	van	de	‘gemeenschappelijke	variabelen’	(geel	gemarkeerd)	met	het	
betreffend	Liker	principe	aangegeven.	De	verdeling	is	van	fijn	naar	grof	uitgevoerd,	d.w.z.	de	variabelen	
zijn waar mogelijk eerst verdeeld naar de sub-principes en vervolgens naar de principes. Voor de analyses 
is gewerkt met zowel de principeverdeling als met de P-verdeling (zie paragraaf 3.3). Met de P-verdeling 
is gewerkt in de gevallen dat er per principe te weinig data beschikbaar waren. De doorgaande blauw 
gemarkeerde	verticale	balken	zijn	de	P’s	(P	1	is	gelijk	aan	principe	1).	De	korte	blauwe	staande	regels	in	
de	kop	van	de	figuur	geven	het	principe	aan	en	de	verticale	tussenliggende	witte	staande	regels	in	de	
kop geven de sub-principes weer. De onderverdelingen staan steeds rechts van de hoofdverdeling. De 
kolommen voor P 1 geven de relatie aan met de 14 principes van Liker: 1 is geen relatie, 2 is een directe 
relatie en 3 is niet direct een relatie, maar een gevolg van.

Deze nummering is ook in de gele balken opgenomen (vanwege het verbergen van een aantal ko-
lommen	om	de	figuur	duidelijker	te	maken	is	bij	variabele	q0007_0005	het	nummer	3	in	de	gele	balk	
weggevallen). Boven de kolommen met de principes van Liker geeft de bovenste rij het nummer van het 
principe aan gevolgd door een letter voor het bijbehorende subprincipe. De 3e	rij	geeft	de	P-categorieën	
aan.	Van	links	naar	rechts,	eerst	filosofie	(P	1)	en	dan	proces	(P	2).	

Tabel 13 De verdeling van de enquête variabelen naar Liker principes. 

P1 (principe 1)

principe 2
subprincipes

P2 (principe 2-8)

H 5.2.2



117

5.3
Statistische data analyses

De analyses die in de volgende paragrafen worden 
uitgevoerd om een antwoord te krijgen op de 
vraag of de samenwerking tussen de aannemer 
en onderaannemers op bouwprojecten met PISM 
verbeterd kan worden. 

Dit hoofdstuk behandelt alle analyses die hiervoor 
zijn uitgevoerd. Niet uitsluitend de resultaten, 
maar ook de wijze waarop de enquêtes zijn ver-
werkt en hoe de analyses zijn uitgevoerd komen 
aan de orde. De analyses zijn uitgevoerd met 
behulp van het programma IBM SPSS 23 (SPSS). 

5.3.1 
Waardering van de data 

Om de reactie van de markt uit te drukken in 
bruikbare en vergelijkbare waarden wordt in deze 
paragraaf beschreven hoe deze beoordeling tot 
stand is gekomen. 
Voorwaarde voor het werken met variabelen is dat 
ze van hetzelfde type zijn en dezelfde richting heb-
ben. Vanwege de vragen die per enquêtegroep 
variëren	(paragraaf	5.2.2)	is	het	in	enkele	gevallen	
toch mogelijk om vragen te combineren. 
Enquêtevragen waarop meerdere antwoorden 
mogelijk zijn en die alleen uitgedrukt kunnen 
worden	in	elkaar	uitsluitende	categorieën	zonder	
dat sprake is van een rangorde, hebben een no-
minale meetschaal. Enquêtevragen met eventueel 
meerdere onderliggende subvragen en die zijn 
ingedeeld	in	categorieën,	waarbij	sprake	is	van	
een rangorde hebben een ordinale meetschaal. 
Voor de berekeningen wordt deze ordinale schaal 
beschouwd als een numerieke schaal (Norman, 
2010)(Field,	2013).	Voor	de	waardering	van	de	
categorieën	is	gekozen	voor	de	klassieke	Likert-
schaal1. In dit onderzoek wordt gebruik gemaakt 
van: A) de antwoorden zeer eens, eens, neutraal/
weet niet, oneens en zeer oneens (5 antwoorden), 

en B) soms, nooit en altijd. (3 antwoorden), C) 
antwoorden die een waarde aangeven. Vanwege 
de drie genoemde antwoordmogelijkheden is de 
keuze gemaakt voor een 5-punts Likertschaalcate-
gorie. De gebruikte waarden hiervoor zijn 1, 2, 3, 
4, 5. Deze waardering gaat ervan uit dat het meest 
positieve antwoord op een vraag de hoogste waar-
dering krijgt. Dit noemt men de richting van de 
waardering. In de enquête is de richting zodanig 
weergegeven dat het voor de respondent logisch 
is om in te vullen. Voor het geval dat de richting 
niet strookt met het uitgangspunt van de hoogste 
waardering voor een positief antwoord, dan moet 
de waardering aangepast worden (hercoderen). 
De andere verdeling die in dit onderzoek wordt 
toegepast is de schaalverdeling in altijd, soms en 
nooit. De waardering voor nooit is 1, voor soms 3 
en voor altijd 5. Deze keuze is gemaakt om de vari-
abelen te kunnen samenvoegen en te vergelijken 
met de waardering van zeer eens tot zeer oneens 
1, 2, 3, 4 en 5. Wanneer de waarderingen voor 
beide variabelen dezelfde richting hebben, kunnen 
ze worden samengevoegd .

[1] Deze schaalverdeling is genoemd naar Rensis Likert. Moeilijk te ordenen gegevens worden voorzien van een ordinaal 
meetniveau. 
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5.3.1.1 
Betrouwbaarheidstest van de data

Bij een aantal analyses zijn de enkele gegevens 
van één variabele niet voldoende. Er moeten dan 
variabelen worden samengevoegd tot één nieuwe 
samengestelde variabele. Het is niet vanzelfspre-
kend dat de variabelen zomaar bij elkaar gevoegd 
kunnen worden. Hoe dit wel mogelijk is wordt in 
deze paragraaf beschreven.

In paragraaf 5.2.1 tabel 11 is het aantal respon-
denten per enquêtegroep aangegeven. Door het 
combineren van de verschillende enquêtegroepen 
is het mogelijk om een uitspraak te doen welke de 
hele populatie betreft. 
Indien er analyses worden uitgevoerd met meer-
dere variabelen bestaat de mogelijkheid dat de 
variabelen niet goed bij elkaar passen en minder 
geschikt zijn om een analyse uit te voeren. In 
dit onderzoek wordt in dergelijke gevallen de 
betrouwbaarheidstest	Cronbach’s	alpha	toegepast.	
De	Cronbach’s	alpha	test	levert	een	waarde	die	
de betrouwbaarheid aangeeft van een gevormde 
subset van variabelen (Tavakol and Dennick, 2011). 

De waarde varieert van 0-1. Voor een matige 
betrouwbaarheid is de waarde =< 0,5 en voor een 
grote betrouwbaarheid > 0,8. In dit onderzoek is 
deze betrouwbaarheidstest uitgevoerd in SPSS. In 
SPSS wordt tevens aangegeven welke variabelen 
eventueel beter kunnen vervallen om een hogere 
alpha waarde te behalen (scale if item deleted). Er 
zijn ook andere methoden om de betrouwbaarheid 
van samengestelde variabelen te beoordelen, 
maar	de	methode	met	Cronbach’s	alpha	wordt	
algemeen aanvaard en gebruikt. Er is daarom geen 
verder onderzoek naar gedaan.
Voor het geval dat een oordeel voor de hele 
populatie min of meer noodzaak is kan nog 
gekeken worden of de split-half methode een 
beter resultaat oplevert. De split-half methode is 
een test om de ware score te benaderen. Voor de 
test worden de data in twee parallelle groepen 
verdeeld. De splitsing kan een punt van discus-
sie zijn. Een mogelijkheid is om even en oneven 
variabelen te gebruiken. De methode wordt met 
SPSS uitgevoerd.

5.3.1.2 
Enquêtes voor gebruik

In de vorige paragrafen is besproken hoe de reac-
tie uit de markt betreffende de samenwerking tus-
sen aannemer en onderaannemers is verwerkt tot 
een geschikte database. In deze paragraaf wordt 
duidelijk gemaakt hoe de database is opgebouwd 

In paragraaf 5.3.1 is beschreven hoe de waarde-
ring is aangepast. Het resultaat van deze han-
delingen heeft geleid tot een database van de 
enquêteresultaten zoals deze voor dit onderzoek 
wordt gebruikt. 

De database (enquête) is in een doorlopende tabel 
(bijlage hoofdstuk 5, 5.3.1.2) weergegeven. De 
kop van de tabel is verdeeld over 2 rijen en een 
aantal kolommen. De eerste rij is een grove verde-
ling van de enquêtevragen naar de inhoud van de 
vragen. De tweede rij is de enquêtevraag, die be-
staat uit een hoofdvraag eventueel gevolgd door 
de onderliggende subvragen of mogelijkheden. 
De hoofdvragen lopen over de hele breedte van 
de tabel, terwijl de subvragen in de tweede kolom 
zijn opgenomen. De derde kolom is de waarde-
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ring zoals die is omschreven in paragraaf 5.3.1. 
Uitsluitend de ingevulde waarden zijn gebruikt. De 
volgende 17 kolommen zijn in de kop verdeeld 
over twee rijen. De bovenste rij is de algemene 
vermelding enquêtegroep en de tweede rij geeft 
het nummer aan van de enquêtegroepen zoals die 
zijn beschreven in paragraaf 5.2.1 en ook in tabel 
11 zijn aangegeven. De volgende rijen geven het 
aantal reacties per enquêtegroep aan. De kolom 
daarnaast is het totaal van de antwoorden voor 
een optie. Voor vraag q0001 zijn door de enquête-
groepen 9 t.e.m. 17 in totaal 11 antwoorden slecht 
gegeven. Het totale aantal gegeven antwoorden is 
(11+8+13) 32. Uitgedrukt in een valid percentage 
is dit (34,4+25+40,6) 100. De missende antwoor-
den zijn meestal niet van invloed, omdat niet alle 
respondenten dezelfde vragen hebben ontvangen. 
De enquêtevragen q0001 en q0002 betreffen een 

separate enquête die aan de database is toege-
voegd om de betrouwbaarheid te testen zoals 
in paragraaf 5.5 is beschreven. Ze wordt alleen 
gebruikt voor de projectgroepen. De op een na 
laatste kolom is de mean van de subvraag en de 
laatste kolom geeft de standaardafwijking (Std. 
Dev) aan.
Uitsluitend de frequentie analyses die een relatie 
hebben met de procesfasen van PISM en de inde-
ling naar de kenmerken van de bedrijven achter de 
respondenten zijn uitgewerkt. Eventuele relaties 
met andere enquêtevragen die van toepassing zijn 
voor de verklaring van deze frequentieanalyses 
worden vermeld met het betreffende thema en 
het nummer in de database. Bijvoorbeeld: Het niet 
accepteren van een offerte aanvraag gebeurt maar 
zelden (q0039). 

5.3.2
Frequentieanalyses

Hoe de markt zelf over de samenwerking denkt (de 
aannemer en de onderaannemer) is van belang om 
de antwoorden als een mening te kunnen beoor-
delen. De kenmerken van de bedrijven en de fases 
van PISM worden in deze paragraaf door middel 
van	tabellen	en	grafieken	visueel	weergegeven.

Frequentietabellen	zijn	de	meest	voorkomende	
procedures van de beschrijvende statistiek. Ze 
worden gebruikt om de onderzoeksgegevens 
te ordenen en te presenteren. In deze paragraaf 
worden alleen de enquêtevragen uitgewerkt die 
een directe relatie hebben met de procesfasen van 
PISM. Voor eventuele andere belangrijke relaties 
met de enquête wordt verwezen door het noemen 
van het nummer van de enquêtevraag. Bijvoor-
beeld q 0007. 

in	het	algemeen	wordt	een	grafiek	gebruikt	als	
sprake is van slechts één vraag met een aantal 
antwoordmogelijkheden. Vragen met meerdere 
antwoordmogelijkheden worden in een tabel 
verwerkt. De opbouw van de frequentietabel is in 
dit onderzoek steeds dezelfde. Links in de tabel 
staan de vragen en de subvragen (optie). Rechts 
in de tabel staan de antwoordmogelijkheden 
met daaronder de antwoorden per sub-vraag. De 
statistische beoordelingen van de enquêtevragen 
worden	uitgedrukt	in	%	van	de	totale	antwoorden	
van de vraag respectievelijk de sub vraag (valid 
percent). Het rekenkundig gemiddelde (mean) is 
de meest rechtse kolom. De waardering is volgens 
de 5 punts Likertschaal met een maximum van 5 
en een minimum van 1. Waarde 3 zit tussen beide 
in en is neutraal. De beschrijvingen bij de beoor-
delingen gaan uit van deze keuze. Dit gemiddelde 
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mean geeft afgezien van de standaardafwijking 
een direct inzicht in het antwoord op de steek-
proef. 
Voor de analyses wordt de hele database ge-
bruikt. Hierin vormen de branchegroepen zoals 
in paragraaf 5.2 zijn aangegeven de belangrijkste 
groep respondenten. Deze groep respondenten 
is representatief voor aannemers en onderaanne-
mers en om die reden zijn de data van deze groep 
geschikt om analyses te doen. Voor gemeenschap-
pelijke analyses is het soms nodig om de partijen 
op kenmerken te kunnen vergelijken. Onderstaan-
de frequentie analyses maken gebruik van deze 
verdeling tenzij anders wordt aangegeven.

Bij de methodologie is het belang aangegeven 
van de meningen uit de markt. In paragraaf 5.3.1.3 
is beschreven hoe de bijbehorende enquêtetabel 
zoals in de bijlage hoofdstuk 5 is toegevoegd 
gelezen kan worden. 
Voor het beantwoorden van de onderzoeks-
vraag is het echter voldoende de meningen met 

betrekking tot PISM te betrekken. Deze meningen 
worden vergeleken met de voorwaarden die zijn 
gesteld om tot een werkend proces te komen. Om 
tot een weloverwogen antwoord te komen is het 
van belang dat de bedrijven achter de responden-
ten vallen binnen het kader zoals is omschreven in 
paragraaf 1.4 en dat de groep tevens zo homo-
geen mogelijk is. 

Bij de keuze van de respondenten is hier al wel 
op gelet. Een controle wordt uitgevoerd op de 
grootte van de genoemde bedrijven in de vorm 
van	fte’s	en	de	verdeling	per	branchegroep	en	per	
categorie van werkzaamheden. Dit is van belang 
voor een gelijke scope van de respondenten. Zijn 
er grote verschillen dan worden deze opgemerkt. 
De volgende analyse betreft de vier fases van 
PISM. De betreffende enquêtevragen zijn geselec-
teerd uit het overzicht zoals in paragraaf 5.3.1.3 
is beschreven en die betrekking hebben op de 
uitgangspunten van de betreffende fase van PISM 
zoals in paragraaf 4.2 is beschreven.

H 5.3.2.1

5.3.2.1    
Indeling naar kenmerken van de bedrijven achter de respondenten

De kenmerken van de bedrijven die onderdeel vor-
men van de analyses zijn van belang om te weten 
hoe de groep is samengesteld en of deze geschikt 
is om de analyses mee uit te voeren. 
De kenmerken van de bedrijven achter de respon-
denten zijn met name belangrijk voor de enquête-
groepen	waar	de	T-test	en	de	QFD-analyses	mee	
worden uitgevoerd (enquêtegroepen 1-5 en 7). In 
paragraaf 5.2.1 en m.n in tabel 11 is aangegeven 
hoe groot de verschillende groepen zijn. Het frag-
ment (tabel 12) in paragraaf 5.2.2 laat met de geel 
gekleurde vakken de gemeenschappelijkheid van 
deze groepen zien. De verdere algemene analyses 
worden ook met deze branchegroepen uitgevoerd, 
tenzij anders is vermeld.

Verdeling per branchegroep en per catego-
rie in % van hun totale omzet
Het is van belang om kennis van het werkveld van 
de bedrijven te hebben, omdat dit de aard van 
het bedrijf aangeeft. Hiermee is een vergelijking 
tussen de bedrijven mogelijk1. De totale omzet van 
de	bedrijven	is	verdeeld	in	categorieën.	De	cate-
gorieën	zijn	woningbouw,	utiliteitsbouw,	onder-
houd, renovatie en restauratie. Per branchegroep 
is er een verdeling per categorie in een percenta-
ge	van	de	totale	omzet.	in	onderstaande	figuur	26	
zijn de resultaten hiervan weergegeven. 
De	figuur	bestaat	uit	een	horizontale	as	en	een	
verticale as. De horizontale as geeft de separate 

[1] Woningbouw is bijvoorbeeld niet vergelijkbaar met restauratie. De aanpak en de manier van werken is totaal 
verschillend.
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Figuur 26 Per branchegroep het % van de totale omzet per categorie.

27

30

26

17
0%

10%

20%

30%

%
	v
an
	h
un
	to
ta
le
	o
m
ze
t

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19

21

21

13

25 24

30

21

24

23

29

24

24

19

22

19

15

26 24

24

28

24

23

26

23

20

8

NBvT/HSB INSTAL VMRG GYPROC
PrOF

NOA
(NOAG)

BOUWEND
NED

TOTAAL

branchegroepen en totaal

restauratie

renovatie

onderhoud

utiliteitsbouw

woningbouw

branchegroepen (enquêtegroepen) aan. Van links naar rechts allereerst NBvT/HSB (enquêtegroep 1), 
vervolgens	iNsTaL	(enquêtegroep	2),	VMrG	(enquêtegroep	3),	GYPrOC	PrOF	(enquêtegroep	4)	en	
de laatste onderaannemers branchegroep NOA(NOAG) enquêtegroep 5. De aannemersbranchegroep 
is BOUWEND NED (enquêtegroep 7). De laatste kolom TOTAAL, geeft het totaal per categorie en per 
groepsgrootte	aan	in	%	van	de	gezamenlijke	omzet	van	de	voorgaand	genoemde	groepen.	De	verticale	
as	geeft	de	verdeling	in	categorieën	weer	in	%	van	de	omzet	per	groep	zoals	die	op	de	horizontale	as	
zijn	opgenomen.	De	legenda	van	de	categorieën	staat	uiterst	links	in	de	figuur.	Het	zijn	de	categorieën	
woningbouw, utiliteitsbouw, onderhoud, renovatie en restauratie. De verdeling van de branchegroep 
NBvT/HsB	in	categorieën	is	de	eerste	(linkse)	kolom.	Hieruit	is	af	te	lezen,	dat	de	omzet	van	deze	groep	
bestaat	uit	17%	woningbouw,	26%	utiliteitsbouw,	30%	onderhoud,	en	27%	renovatie.	De	waarden	zijn	in	
de staaf vermeld. Voor de andere branchegroepen kan de omzet per categorie van de totale omzet van 
de branche op identieke wijze worden afgelezen. 

De	kolom	TOTaaL	laat	uitgezonderd	het	restauratie	deel	dat	8%	van	de	totale	omzet	bedraagt,	een	
redelijke	gemiddelde	verdeling	per	categorie	zien.	Te	weten:	renovatie	23%,	onderhoud	26%,	utiliteits-
bouw	23%	en	woningbouw	20%	van	de	totale	omzet	van	de	bedrijven	waar	de	respondenten	werkzaam	
zijn. 
Wat opvalt aan de verdeling is dat zowel de groep INSTAL als de groep NOA een behoorlijk groot deel 
van de omzet aan restauratie besteedt. Dit is waarschijnlijk een toevalligheid vanwege het geringe aantal 
respondenten van deze branchegroepen en niet representatief voor deze branchegroepen. Er kan ook 
een verschil van inzicht zijn in restauratie en renovatie. 
Om het inzicht te verbeteren en meer passend voor dit onderzoek is de verdeling gemaakt tussen aan-
nemer en onderaannemers. Hiervoor zijn alle cases van de aannemer en onderaannemer gebruikt, terwijl 
tevens	de	variabelen	renovatie	en	restauratie	zijn	samengevoegd.	De	onderstaande	figuur	27	geeft	per	
categorie de mean	weer	van	de	omzet	in	%	van	hun	totale	omzet.	Hieruit	blijkt	dat	de	gemiddelden	van	
de aannemer en onderaannemer niet ver uit elkaar liggen. Dit is een goed resultaat voor de verdeling, 
want de omzet van de onderaannemer ligt normaliter ongeveer gelijk met die van de aannemer, die zoals 
in	hoofdstuk	1	is	aangegeven	meer	dan	80%	van	het	werk	aan	onderaannemers	uitbesteedt.	
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Bedrijfsgrootte per branchegroep in fte’s 
De	grootte	van	bedrijven	wordt	normaliter	uitgedrukt	in	de	hoogte	van	de	jaaromzet	in	euro’s.	Financieel	
en	economisch	is	het	gemakkelijker	en	nauwkeuriger	om	bedrijven	in	euro’s	met	elkaar	te	vergelijken	dan	
in	fte’s	(fulltime – equivalent)1. Zeker als men bedenkt dat op bouwprojecten zoveel wordt uitbesteed 
aan onderaannemers (zie paragraaf 1.1). De omzet geeft een goed beeld van de grootte van een bedrijf. 
Toch	is	de	keuze	gemaakt	om	de	omzet	uit	te	drukken	in	fte’s	wetend	dat	beide	waarschijnlijk	niet	met	
elkaar stroken. De belangrijkste reden voor deze keuze is, dat dit onderzoek het uitvoeringsproces van 
een	bouwproject	betreft	en	een	proces	is	het	beste	te	beoordelen	in	manuren	(fte’s).	in	paragraaf	1.4	is	
de afbakening gemaakt van kleine- tot middelgrote bouwprojecten. Volgens Bouwend Nederland is de 
jaaromzet van een klein bedrijf tot 4 miljoen euro en van een middelgroot bouwbedrijf tussen de 25 en 
200 miljoen euro.
De	bedrijfsgrootte	van	de	ondervraagde	bedrijven	is	ingedeeld	in	fte’s.	er	is	een	onderscheid	gemaakt	in	
6 groepen om een zo duidelijk mogelijk beeld van de bedrijven krijgen. Groep 1 zijn de zeer kleine be-
drijven	met	1	t.e.m.	7	fte’s2,	groep	2	zijn	de	bedrijven	met	8	t.e.m.	15	fte’s,	groep	3	met	16	t.e.m.	25	fte’s,	
groep	4	met	26	t.e.m.	50	fte’s,	groep	5	met	51	t.e.m.	100	fte’s	en	de	laatste	groep	de	grootste	bedrijven	
met	meer	dan	101	fte’s.	in	onderstaande	figuur	28	is	per	branchegroep	een	onderverdeling	gemaakt	naar	
de	bedrijfsgrootte.	Deze	is	uitgedrukt	in	fte’s	en	in	procenten	van	de	omzet	van	de	branchegroep.	Op	de	
horizontale	as	staan	de	branchegroepen	(enquêtegroepen	1-5	en	7)	en	de	kolom	‘TOTaaL’.	De	kolom	
TOTaaL	geeft	de	verdeling	weer	van	de	bedrijfsgroottes	in	%	van	de	totale	steekproef.	Op	de	verticale	
as	is	een	verdeling	in	procenten	van	het	totaal	(100%).	

Figuur 27 Verdeling in categorieën aannemer/onderaannemer in % van de omzet.     
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[1] Fulltime-equivalent is een rekeneenheid waarmee de omvang van een functie of de personeelssterkte kan worden 
uitgedrukt. Een fte is een volle werkweek.
[2] Hoewel er een groot verschil is tussen een eenpersoons bedrijf en een klein bedrijf met meerdere personen is toch 
gekozen om hier geen onderscheid in te maken. Eenpersoonsbedrijven zitten waarschijnlijk niet onder de respondenten 
en zijn ook geen doelgroep.



123H 5.3.2.1

De branchegroep NBvT/HSB valt op vanwege het ontbreken van kleine bedrijven en de bedrijven tot 26 
fte’s.	Dit	is	verklaarbaar	vanwege	de	grote	investeringen	in	de	productie	en	productieruimten.	Voor	het	
ontbreken	van	de	kleine	bedrijven	1	t.e.m.	7	fte’s	en	de	middenbedrijven	26	t.e.m.	50	fte’s	bij	iNsTaL	
is moeilijk een verklaring te geven. Wellicht dat het geringe aantal respondenten hier debet aan is. De 
branchegroep	VMrG	mist	de	bedrijven	t.e.m.	7	fte’s.	een	begrijpelijke	zaak	vanwege	investeringen	in	
productiecapaciteit en mogelijk zijn kleine bedrijven ook geen lid van deze branchevereniging1. De bran-
chegroep	GYPrOC	PrOF	lijkt	een	zeer	logische	verdeling	te	hebben.	alle	bedrijfsgroottes	zijn	vertegen-
woordigd	uitgezonderd	de	bedrijven	groter	dan	101	fte’s.	De	branchegroep	NOa(NOaG)	bestaat	geheel	
uit	kleine	bedrijven	tot	7	fte’s.	Dit	is	waarschijnlijk	vanwege	het	geringe	aantal	respondenten.	De	branche-
groep BOUWEND NED heeft een gelijkmatige verdeling, alle groepen zijn vertegenwoordigd. Dit klopt, 
omdat de bedrijven klein tot middelgroot zijn uitgenodigd. De kolom TOTAAL heeft ook een gelijkmati-
ge	verdeling.	De	bedrijven	met	een	grootte	van	1	t.e.m.	7	fte’s	omvatten	6%	van	het	totale	werknemers-
bestand	van	alle	branchegroepen	en	het	komt	op	conto	van	‘GYPrOC	PrOF’	5%,	NOa	(NOaG)	100%	en	
‘BOuWeND	NeD’	12%.	Dit	is	verklaarbaar,	omdat	het	meerendeel	van	de	NOa	bedrijven	niet	zo	groot	
zijn	en	BOuWeND	NeD	en	GYPrOC	PrOF	ook	een	aantal	kleinere	bedrijven	als	lid	hebben.	
De branchegroep NOA(NOAK), dit zijn de bedrijven die een verkorte enquête hebben ingevuld, geeft 
een ander beeld. Om een beeld te krijgen vergelijkbaar met de andere branchegroepen is het overzicht 
aangevuld	met	de	branchegroep	NOa(NOaK)	(enquêtegroep	6).	in	de	onderstaande	figuur	29	is	deze	
aanvulling verwerkt. 

Figuur 28 Per branchegroep is de grootte van de deelnemende bedrijven aangegeven.
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De toevoeging van de branchegroep NOA (NOAK) omvat aanzienlijk grotere bedrijven. De verdeling 
naar bedrijfsgrootte in de kolom TOTAAL verandert nauwelijks omdat uit deze branchegroepen weinig 
respondenten	zijn	gekomen.	De	gemiddelde	grootte	van	de	bedrijven	heeft	tussen	de	25	en	50	fte’s.	De	
groep zit daarmee gemiddeld aan de onderkant van de middelgrote bedrijven.
Conclusie 5.3.2.1. De betreffende groepen zijn kleine- tot (kleine) middenbedrijven, die actief zijn in alle 
categorieën	en	waarvan	de	omzet	in	%	per	categorie	van	de	aannemer	en	de	onderaannemer	nagenoeg	
gelijk is. 

Figuur 29 Bedrijfsgrootte in fte’s in % per branchegroep en totaal (inclusief NOAK).
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5.3.2.2  
Selectie van de best passende onderaannemers

De onderaannemers zijn de basis van de proces-
fasen van PISM, hier worden de andere fasen als 
het ware op gestapeld. Hoe denkt de markt daar 
zelf over? 
In paragraaf 5.3.2 frequentieanalyses wordt 
aangegeven dat de frequentieanalyses hoofdza-
kelijk worden gebruikt om aan te geven hoe de 
markt denkt over de verdeling in de fases van 
PISM, zodat de relatie gelegd kan worden met de 
conclusie uit paragraaf 4.5. Deze conclusie geeft 
de relatie aan tussen de procesfasen van PISM en 
de	Liker	principes/categorieën.	De	eerste	proces	
fase betreft de selectie van de onderaannemers. 
PISM is een conceptueel model dat wil zeggen dat 
het een ontwerp is voor een nieuwe manier van 
samenwerken. Het belangrijkste criterium is dat de 

onderaannemers moeten werken volgens de prin-
cipes van Liker. De vraag rijst in hoeverre komen 
de uitgangspunten van de markt overeen met de 
Liker principes en zoniet waar liggen de overeen-
komsten die aangepast dienen te worden. Het 
toepassen van Lean management is een groeipro-
ces dat door het management gestimuleerd moet 
worden en waar alle partijen bij betrokken moeten 
zijn (Thoumy and Hajj, 2017)(Jiang et al., 2020).  
Aan de markt is de vraag gesteld: Wat zijn de 
uitgangspunten bij de keuze van de onderaanne-
mer die van belang is voor een vaste samenwer-
king (q14). De onderstaande tabel 14 geeft het 
resultaat aan. Het hanteren van de mean geeft een 
direct beeld in hoeverre men het eens is met de 
uitgangspunten. 

Tabel 14 Belang bij de selectie van een onderaannemer. Het meeste waarde wordt gehecht aan het nakomen van 
afspraken gevolgd door onderling vertrouwen en technische kennis

Wat is belangrijk bij de keuze van een 
onderaannemer?

zeer 
oneens

oneens weet niet eens zeer 
eens

mean

afspraken nakomen 1,9 38,0 60,2 4,5833
onderling vertrouwen 47,5 52,5 4,5246
technische kennis 2,8 53,3 43,9 4,4112
respect voor elkaar 2,8 53,3 43,9 4,3699
toegevoegde waarde aan het succes van 
het project 0,8 6,3 53,2 39,7 4,3175

goede kwaliteitsborging 0,9 7,9 53,3 37,9 4,2804
serviceverlening 1,4 7,4 63,9 27,3 4,1713
veilig werken 0,5 1,4 14,1 55,9 28,2 4,0986
beschikbaarheid van alternatieven 21,9 53,9 24,2 4,0234
kwaliteit versterken door samenvoeging 
kennis 33,3 33,3 33,3 4,0000

alles achter elkaar afwerken 0,5 4,7 16,0 55,9 23,0 3,9624
consistent bij extra- en meerwerk 3,7 18,5 68,1 9,7 3,8380
consistent prijsbeleid 3,8 20,2 64,4 11,5 3,8337
dezelfde bedrijfscultuur 9,8 36,1 39,3 14,8 3,5902
zeer concurrerend zijn 1,4 20,4 26,9 44,9 6,5 3,3472
transparantie van calculaties en resultaten 2,5 23,8 27,5 38,8 7,5 3,2500

H 5.3.2.2
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De tabel is opgebouwd in mate van belangrijk-
heid van de gevraagde opties (variabelen) zoals 
deze door de respondenten wordt ervaren. De 
meeste waarde wordt gehecht aan het nakomen 
van afspraken, wat begrijpelijk is bij samenwerking. 
Het tweede punt is het onderling vertrouwen. 
Dit gaat verder dan het nakomen van afspraken, 
maar het wordt iets minder gewaardeerd. Het 
derde punt is technische kennis en het vierde punt 
respect voor elkaar. Deze stroken met de conclusie 
in	paragraaf	4.5	en	betreffen	de	categorieën	P	3	
en P 4 van Liker. De optie toegevoegde waarde 
aan het succes van het project die ook een hoge 
score heeft komt overeen met de klantwaarde en 
valt daarmee onder het eerste principe van Liker 
(P 1). Kwaliteitsborging met een mean van 4,2804 
heeft een duidelijke relatie met het proces (P 2). 
De bedrijfscultuur moet evenals de transparantie 

van calculaties en resultaten groeien. Dit is logisch 
gezien het wantrouwen dat er in de markt is 
tussen de diverse partijen. Bijvoorbeeld de manier 
waarop de uitslag van een aanbesteding bekend 
wordt gemaakt (q46), het tevergeefs laten maken 
van offertes (q0032)(q0050), enz. Men probeert 
daar dan weer een oplossing voor te vinden door 
anders aan te bieden en onduidelijk te zijn in aan-
biedingen. Het wantrouwen groeit hier alleen maar 
door (q0054)(q57). 
De uitgangspunten naar Lean werken zijn zeer 
goed maar er moet samen op gestuurd worden. 
Het werken met partijen die elkaar langer kennen 
is een goede overbruggings mogelijkheid naar 
vaste	partijen.	Hiervan	ziet	>90%	de	voordelen	
(q0064)

H 5.3.2.3

5.3.2.3 
Voorbereiding

In de voorbereidingsfase moet de eerste stap 
worden gezet om beter samen te werken door van 
elkaar te weten wat en hoe men de werkzaamhe-
den gaat invullen, waardoor betere procesresulta-
ten bereikt kunnen worden. Hoe zien de aannemer 
en de onderaannemers dit? 
De voorbereiding is de fase waarin de aannemer 
en de onderaannemers gezamenlijk bepalen hoe 
ze het bouwproces gaan uitvoeren. De bedoeling 
hiervan is dat elkaars mogelijkheden en elkaars 
kennis worden gebruikt om gezamenlijk een 
zo effectief mogelijk proces op te bouwen ten 
voordele van alle partijen. De enquêtevraag (q09) 
hoe denkt u projectresultaten te kunnen verbete-
ren geeft een aantal opties (variabelen) waarover 
de respondenten hun mening kunnen geven. De 
onderstaande tabel 15 geeft in volgorde van de 
waardering de antwoorden weer. Evenals bij de 
selectie van onderaannemers wordt zeer veel waar-
de gehecht aan het nakomen van afspraken. Het 
betreft de mensen dus de categorie P 3 van Liker. 

Tijdige informatieverstrekking is een belangrijk 
punt dat dikwijls zeer te wensen overlaat. Het kan 
zowel informatie van de opdrachtgever als van de 
eigen bedrijfsleiding zijn. Op de werkvloer moet 
men weten wat en hoe iets gemaakt moet worden. 
Het heeft een relatie met het proces en kan onder 
de categorie P 2 van Liker geschaard worden. 
Ervaringen niet verloren laten gaan wordt ook als 
zeer belangrijk beoordeeld. Het is opvallend dat 
deze variabele zo hoog scoort. Het is namelijk het 
verbeter- en leerproces van Liker, dat gerealiseerd 
wordt door standaardisatie. Al de genoemde op-
ties scoren hoog tot perfectie nastreven wat weer 
typische Lean topic is. Alle daaronder staande 
opties hebben een relatie met de Lean cultuur. 
De waardering is lager, maar nog steeds niet echt 
slecht als men de mean bekijkt. Uitvoerige contrac-
ten die alles regelen is een uitschieter, maar deze 
optie heeft weinig relatie met het verbeteren van 
projectresultaten. 
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Tabel 15 Verbeteren van projectresultaten. Het meeste waarde wordt gehecht aan het nakomen van afspraken, 
tijdige informatieverstrekking.

Resumerend geldt hier dezelfde opmerking als 
voor de selectie van de onderaannemers. Men 
denkt helemaal Lean, maar het praktisch toepas-
sen moet nog groeien.
Deze afwijkende manier van voorbereiding t.o.v. 
het traditionele proces biedt extra kansen. Nor-
maal worden er zeer veel offertes gemaakt die 
meestal niet tot een opdracht leiden (q0032). Het 
niet accepteren van een offerte aanvraag gebeurt 
maar zelden (q0039). Het meest komt voor als 
men een slechte ervaring met een bedrijf heeft en 
als de organisatie niet is ingericht op het maken 

van het project. Er wordt wel gestreefd om de 
calculatietijd te verkorten (q0030), maar over het 
algemeen is men zeer ontevreden over de kans 
van slagen om een opdracht te krijgen (q0035). 
Men zoekt naar manieren om het rendement te 
verhogen (q38), het opbouwen van vaste relaties 
en samenwerkingsverbanden worden als zeer 
belangrijk beoordeeld. In het traditionele proces 
wordt ten koste van de druk op het maken van 
aanbiedingen veel minder aan het voorbereiden 
van het werk gedaan (q0041). 

Hoe denkt u projectresultaten te kunnen 
verbeteren/optimaliseren?

zeer 
oneens oneens weet niet eens zeer eens mean

het nakomen van afspraken 4,0 30,7 65,3 4,6133
tijdige informatieverstrekking 5,3 49,3 45,3 4,4000
ervaringen niet verloren laten gaan 3,7 55,6 40,7 4,3704
duidelijke werkvolgorde (productieplan) 0,4 6,6 55,3 37,6 4,3009
respect voor elkaar 2,4 7,1 63,3 36,7 4,2485
taken goed definiëren 0,9 5,8 63,1 30,2 4,2267
commitment van de logistiek (flow) 1,3 9,7 56,2 32,7 4,2035
inbrengen van kennis 0,6 8,9 61,3 29,2 4,1905
gestructureerde samenwerking 0,9 8,6 65,3 25,2 4,1486
project moet hoofdzaak zijn 1,7 17,4 55,1 25,8 4,0506
perfectie nastreven 7,6 15,6 56,4 20,4 3,8978
onderling vertrouwen/minimale contracten 10,7 17,8 48,0 23,6 3,8440
onderling vertrouwen/minimale contracten 0,8 7,5 24,2 48,3 19,2 3,7750
langlopende onderlinge contracten 0,9 8,4 24,0 46,2 20,4 3,7689
transparantie van calculaties 1,4 9,0 26,1 48,6 14,9 3,6667
Lean organisatie 2,2 5,4 37,7 47,5 7,2 3,5202
uitvoerige contracten die alles regelen 10,4 30,2 32,4 2,5 4,5 3,1937
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5.3.2.4 
Risicomanagement

In deze fase wordt de prijs voor de aanbesteding 
ingediend. Het proces en het omgaan met elkaar 
is al geregeld maar nu komt aan de orde hoe goed 
de verbondenheid tussen de partners is en tot 
welke prijs men samen wil werken.

Het risicomanagement in dit onderzoek is bedoeld 
om als partijen samen het risico te benoemen 
hoe men een aanbesteding wil ingaan. Wat is 
mogelijk om concurrentievoordeel te behalen, 
hoe	kan	mogelijk	efficiënter	worden	gewerkt,	met	
hoeveel neemt men als partijen genoegen voor ak 
en winst. In hoeverre worden de bedrijfsbelangen 
gesteld boven het belang van een project? Het is 
een voortzetting van het proces van de voorbe-
reidingsfase, maar het is als een afzonderlijke fase 
opgenomen, omdat het effect van deze fase pas 
benut kan worden als men al een vergaande vorm 
van samenwerking heeft bereikt. 
In deze fase spreekt men af wat men nog meer kan 
doen om kans op de opdracht tot het uitvoeren 
van het project te krijgen. Deze acties worden 
normaal gesproken per bedrijf bepaald, maar 
gezamenlijk kan het voordeel nog meer zijn. De 
voorwaarde is dan wel dat met partijen gewerkt 
wordt die echt een vaste relatie met elkaar hebben 
en open naar elkaar toe zijn. Dit heeft geleid tot 
de enquêtevraag: wat vindt u van onderstaande 
stellingen dat bij een aanbestedingsproces waarbij 
vaste partijen samenwerken er een exactere en 
gunstigere offerte aangeboden kan worden (tabel 
16). Er wordt bij deze vraag al min of meer van 
uitgegaan dat gezamenlijk het prijsbeleid wordt 
bepaald. 

De scores tot er kan al een betere tijdsplanning 
worden gemaakt kunnen volgens PISM ook onder 
de vorige enquêtevraag gerangschikt worden, 
maar	omdat	ze	specifieker	zijn	voor	de	aanbie-
dingsprijs passen ze hier ook. Kennelijk zien de 
respondenten door de vraagstelling een verschil 
omdat de beoordeling over het algemeen lager is 

dan bij de opties van de vorige vraag. De scores 
hebben wel allemaal een mean boven de 4,000.

Te beginnen bij werkzaamheden kunnen ge-
koppeld worden zakt de mean en wordt al meer 
gestuurd naar het echt koppelen van activiteiten, 
letterlijk	‘samenwerken’.		
Het vrijgeven van de eigen identiteit wat in min 
of meerdere mate het geval is bij samenwerking 
ligt moeilijk en ook dit is weer een groeiproces. 
Het wantrouwen is namelijk groot. Dit wantrou-
wen ontstaat door een gebrek aan openheid 
naar elkaar. Bijvoorbeeld hoe de uitslag van een 
aanbieding bekend wordt gemaakt. Er worden de 
nodige slagen om de arm gehouden om maar niet 
gebonden te hoeven zijn om een nog gunstigere 
offerte te krijgen (q46). De aanbieders zijn hier niet 
erg tevreden over (q49)(q0050). Omdat er geen 
openheid en duidelijkheid is bij aanbestedingen 
is men helemaal niet gelukkig met DBB-aanbeste-
dingen (q0052) maar men kan niets anders dan 
meedoen.

Het echt samenwerken is veel directer van invloed 
op het eigen bedrijfsbeleid. Dit is een moeilijke 
stap waar men het voordeel van moet leren, het 
is afgezien van ‘partijen kunnen misbruik maken 
dat	ze	alleen	een	prijs	opgeven’	het	gezamenlijke	
proceshandelen waarbij de eigen identiteit wat 
verloren gaat. Het heeft ook voordelen omdat men 
nu zeggenschap heeft over de prijs, als uitsluitend 
gekozen wordt voor de laagste prijs gaat het ten 
koste van de samenwerking (q0053)(q0061).
De belangrijkste aansluiting naar de Liker principes 
betreft	de	filosofie	Liker	P	1,	men	moet	samen	
kijken naar de lange termijn in plaats van naar 
korte termijn voordelen die misschien aantrekke-
lijker lijken. De manier waarop men tot een echte 
samenwerking komt is door steeds te kijken en 
te analyseren of de situatie al geschikt is om tot 
samenwerking over te gaan. Dit is volgens Liker de 
vierde categorie, P 4.
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Tabel 16 Stellingen bij aanbestedingsproces. De opties om gezamenlijk aan te bieden zijn nog steeds hoog 
gewaardeerd maar lager dan bij de voorgaande fase van PISM. 

Wat vindt u van onderstaande stellingen dat bij een 
aanbestedingsproces waarbij vaste partijen samen-

werken er een exactere en gunstigere offerte aange-
boden kan worden?

zeer 
oneens oneens weet 

niet eens zeer 
eens mean

risico’s worden voorkomen als men weet hoe iets te 
maken 6,2 63,0 30,8 4,2466

detailleringen kunnen aangepast worden voor een beter 
product 0,7 8,9 60,3 30,1 4,1986

de technische uitwerking en de bijbehorende vragen 
komen meer naar boven 9,5 61,2 29,3 4,1973

de capaciteiten en mogelijkheden van de partijen kunnen 
worden benut 9,6 64,4 26,0 4,1644

de werkvolgorde kan al bepaald worden 0,7 0,7 10,9 62,6 25,2 4,1088

er kan al een betere tijdsplanning worden gemaakt 2,7 16,4 54,1 26,7 4,0479

werkzaamheden kunnen gekoppeld worden 16,4 72,7 10,9 3,9455

alle partijen weten vooraf hoe ze het beste kunnen 
samenwerken om een zolaag mogelijke kostprijs te maken 7,5 21,1 50,3 21,1 3,8503

hoe meer zekerheden er zijn hoe lager de prijs kan zijn 0,7 9,6 19,2 49,3 21,2 3,8082

als alle partijen graag het werk makenkunnen gezamen-
lijk de percentages a, k en winst gemaakt worden. (alle 
neuzen dezelfde kant op)

1,4 8,2 24,5 52,4 13,6 3,6871

calculatiewerkzaamheden kunnen gekoppeld worden 0,7 12,9 32,7 44,2 9,5 3,4898

er kunnen partijen misbruik maken dat ze alleen een prijs 
opgeven 0,7 9,6 38,4 43,2 8,2 2,5137
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5.3.2.5
Projectbeheersing

Het werkelijke bouwen begint en is het van belang 
dat men zich houdt aan de gemaakte afspraken, 
om tot een prettig verloop van het project (goede 
sfeer) te komen. 
PISM verstaat onder projectbeheersing het leiden 
van het project zodat onder een goede onderlin-
ge sfeer er een maximaal resultaat wordt bereikt 
voor zowel de in- als de externe klanten. Om een 
maximaal resultaat te behalen is het van belang 
dat er een goede sfeer heerst op een project (Liker 
categorie P 3). Om het antwoord van de respon-
denten (de markt) te horen is de vraag gesteld: 
wat is belangrijk voor een prettig verloop van een 
project (q0026). Tijdens de interviews vooraf is 
aangegeven dat de sfeer op een project wordt 
bepaald door de omstandigheden waaronder 
gewerkt wordt en hoe men kan werken. In de 

onderstaande tabel 17 hebben alle opties met 
een mean > 4,0000 een duidelijke relatie met de 
genoemde conditie. Voor de opties die een mean 
hebben < 4,0000 betreft het ook de conditie, maar 
deze is minder sterk. Algemeen geldt dat men de 
genoemde opties als zeer belangrijk ervaart voor 
het prettig verloop van een project. 
Er zijn meerdere partijen op een project aanwezig 
en voor iedere partij apart moeten de condities 
goed zijn. Dit kan alleen als met de juiste partijen 
op de juiste manier wordt samengewerkt. De 
voorwaarden hiervoor zijn in de fases selectie best 
passende onderaannemers, voorbereiding en 
risicomanagement beschreven.
In deze fase procesbeheersing gaat het erom hoe 
creëer	je	deze	condities?	

Tabel 17 Wat is belangrijk voor een prettig verloop van een project?

Wat is belangrijk voor een prettig verloop 
van een project?

zeer 
oneens oneens

neutraal/
weet 
niet

eens zeer 
eens Mean

tijdige beslissingen / opdrachten 2,8 38,4 58,9 4,6027
tijdige volledige informatie 2,8 34,7 62,5 4,5972
partijen afspraken nakomen 0,5 41,2 58,3 4,5784
met elkaar ipv tegen elkaar 0,5 41,9 57,6 4,5714
respect voor elkaar 0,7 41,6 57,7 4,5693
vertrouwen in elkaar 0,7 41,6 57,7 4,5693
goede communicatie 0,8 41,7 57,5 4,5669
goede complete voorbereiding 4,1 42,5 53,4 4,5342
goede capabele partijen 1,0 55,4 43,6 4,4265
veilig werken 7,9 50,0 42,2 4,3873
onderling duidelijke afspraken maken 0,5 11,3 29,6 48,8 4,3676
een goede sfeer tussen partijen 3,4 56,9 39,7 4,3627
netjes werken/opruimen 3,5 63,2 33,3 4,3431
werkzaamheden aaneensluitend uitvoeren 2,0 7,4 59,8 30,9 4,2157
overlegmomenten 0,5 11,8 67,5 20,2 4,0887
niet op iedere slak zout leggen 2,0 19,1 56,9 22,1 4,0196
snel kunnen werken 5,4 20,1 59,3 15,2 3,8824
inzicht in elkaars werkzaamheden 20,0 80,0 3,8000
partijen die elkaar lang en goed kennen 1,5 7,4 22,6 50,5 18,1 3,7794
geen overbodig gebruik van de werkruimte 2,9 32,4 54,9 9,8 3,7598
voorkomen van wijzigingen 2,8 11,1 23,6 41,7 20,8 3,7361
rustig werken zonder veel drukte en aandacht 0,5 11,3 29,6 48,8 9,9 3,6207

H 5.3.2.5
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Beheersen vraagt ook om het project onder con-
trole te houden. De gebruikte methodes van Lean 
bouwen (paragraaf 3.2.1) zijn ook toepasbaar voor 
de principes van Liker omdat beide zijn afgeleid 
van TPS, maar Liker gaat verder door het betrek-
ken van de menselijke factor die bij Lean bouwen 
minder aan de orde komt. Dit is de reden dat voor 
de beheersing van het project het Last Planner 
System of production control (LPS) wordt toege-
past (zie paragraaf 3.4.5). Deze methode heeft als 
basis dat de partijen gezamenlijk de volgorde en 
het tempo van de activiteiten bepalen. Dit is zoals 
ook bij de voorbereiding is besproken een mensen 
aangelegenheid. Er moet respect voor elkaar zijn 
en men moet een doel voor ogen hebben (bij 
risicomanagement al aangegeven). Bij de voor-
bereiding zijn de activiteiten reeds gezamenlijk 
bepaald. De uitgangspunten liggen daarmee vast. 
LPS heeft zoals de naam al aangeeft een contro-
lefunctie door bij de wekelijkse evaluatie aan te 
geven welk percentage van de werkzaamheden 
gereed is. Op deze basis kan dan de planning voor 
de volgende week worden aangepast. Het streven 

bij een vaste samenwerking is natuurlijk om de 
doorlooptijd te minimaliseren en een eventuele 
uitloop van de werkzaamheden tot een minimum 
te beperken.
Lean	plannen	is	bij	ca.	75%	van	de	respondenten	
bekend	(q0005)	en	het	wordt	in	ca.	50%	van	de	
door de respondenten uitgevoerde projecten 
toegepast (q0006). De benaming en de manier van 
werken verschilt onderling veel. Zoals in paragraaf 
5.1 methodologie al uitvoerig is beschreven is het 
resultaat nogal eens afwijkend van het beoogde. 
Met name slechte voorbereiding, goede bege-
leiding, eigen gewin en gemis aan respect zijn 
belangrijke factoren
De methode LPS vormt een belangrijk instrument 
in PISM daarom is aan de respondenten ge-
vraagd: wat is uw ervaring met Lean plannen? De 
analyse wordt voor alle partijen en alle variabelen 
uitgevoerd. Een antwoord op de vraag, ‘bevordert 
respect	voor	elkaar’	is	aan	de	enquêtegroepen	1,	3	
en 4 niet gesteld. Met behulp van SPSS is hiervoor 
de gemiddelde waarde bepaald. In tabel 18 is 
deze regel rood gemarkeerd.

Tabel 18 Ervaring met Lean plannen. De rode balk is om aan te geven dat een deel van de missing data door 
SPSS is berekend.

H 5.3.2.5

Wat is uw ervaring met Lean plannen? zeer oneens oneens weet niet eens zeer eens mean

goede algemene begeleiding is noodzakelijk 1,4 16,5 52,3 29,8 4,1055

gezamenlijke aktie is noodzakelijk 0,5 17,0 57,8 24,8 4,0688

bevordert respect voor elkaar 0,6 1,9 27,5 58,8 11,3 3,7813

bevordert een goede sfeer 1,4 4,1 28,9 56,9 8,7 3,6743

men staat meer voor elkaar klaar 0,9 8,3 28,4 52,8 9,6 3,6193

efficiëntere personeelsinzet 0,5 12,4 30,0 50,2 6,9 3,5069

kortere doorlooptijd 0,9 11,0 36,7 42,2 9,2 3,4771

herkent onduidelijke ontwerp detailleringen 2,3 6,9 39,8 43,1 7,9 3,4722

kost veel tijd en levert weinig op 3,2 16,7 32,9 40,7 6,5 3,3056

betere financiele resultaten voor allen 1,9 14,9 49,3 29,8 4,2 3,3056

betere financiele resultaten voor enkelen 3,7 33,2 43,8 16,6 2,8 2,8157

individuele bedrijven denken teveel aan zichzelf 8,8 40,5 34,4 14,4 1,9 2,6000
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De belangrijkste constatering is dat goede 
algemene begeleiding noodzakelijk is. Vanwege 
de hoge mean van 4,1055 is iedereen het hier 
mee eens. Een juiste aansturing is onontbeerlijk. 
Toch ontbreekt het er in de door mij bijgewoonde 
sessies heel erg aan. 
Het tweede en volgende belangrijke punt is het 
gezamenlijk acteren (voorbereiden en respect voor 
elkaar opbrengen). Iedere partij hoort actief deel 
te nemen aan de sessies om tot een goed resultaat 
te komen.  
Een uitsplitsing tussen de enquêtegroep 1-8 
(hoofdzakelijk de mensen die vanuit kantoor ope-
reren) en 9-17 (hoofdzakelijk de mensen die op de 

bouwplaats werken) laat zien dat er wat verschil zit 
in beleving tussen de beide groepen. 
De projectgroepen staan dichter bij het werke-
lijke bouwproces. Zij zijn degenen, die werkelijk 
meemaken wat zich afspeelt. Om deze reden 
is een onderscheid gemaakt tussen mensen op 
kantoor (enquêtegroep 1/8) versus de mensen 
op de bouwplaats (enquêtegroep 9/17). In het 
onderstaande	figuur	30	zijn	de	verschillen	tussen	
de beide groepen aangegeven.
Het verschil tussen beide groepen is vanwege de 
onregelmatigheid van de verschillen moeilijk te 
verklaren. Wat wel opvalt is dat de mensen die 
werkelijk samenwerken (enquêtegroep 9/17) een 

Figuur 30 Het verschil tussen reacties van de enquêtegroepen met de projectgroepen.
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aanzienlijk hogere score geven voor de opties 
‘men	staat	meer	voor	elkaar	klaar’	(3,8)	en	‘bevor-
dert	respect	voor	elkaar’	(4,0).	Hier	kan	de	vraag	
gesteld worden of Lean plannen de onderlinge 
verstandhouding verbetert en of de aansturing 
vanuit het bedrijfsbureau te gering is.

De manier van het voorbereiden van projecten 
zowel vooraf als tijdens de projectduur is een 
belangrijk uitgangspunt van dit onderzoek (PISM). 
De essentie daarvan is om de partijen hierbij te be-
trekken en om hun kennis en ervaring te benutten, 
maar tevens om overeenstemming te bereiken. 
Lean plannen is een methode waarbij alle partijen 
betrokken behoren te zijn.

H 5.3.2.5



134 H 5.3.3

5.3.3   
Verschillen tussen partijgroepen 

Voor een goede samenwerking is nodig dat men zoveel mogelijk hetzelfde denkt. In deze paragraaf ana-
lyseren we of er verschillen in denken zijn tussen de groep aannemers en de groep onderaannemers.  

Om de verschillen tussen de groep aannemers en de groep onderaannemers te analyseren wordt de 
koppeling gebruikt zoals die beschreven is in paragraaf 5.2.2, namelijk de verdeling van de variabelen uit 
de	enquête	naar	de	principes	van	Liker.	‘Het	bouwproces	versus	de	Lean	filosofie’.	De	gebruikte	enquê-
tegroepen zijn 1, 2, 3, 4, 7, 12 en 13.
De variabelen zijn verdeeld naar de 14 principes van Liker. Per principe is de test volgens de betrouw-
baarheidsanalyse	met	Cronbach’s	alpha	uitgevoerd.	Van	een	aantal	principes	is	de	Cronbach’s	alpha	te	
laag, omdat het aantal gerelateerde variabelen te gering is. In bijlage 
paragraaf 5.3.3 staat een overzicht van het aantal variabelen per principe. Om deze reden zijn voor deze 
analyse	de	principes	gebundeld	tot	de	bekende	4P’s	(zie	bijlage	paragraaf	5.3.3).	De	alpha	waarden	
hiervan	variëren	tussen	0,859	voor	P1	en	0,626	voor	P4.	
Met de T-test is het mogelijk om na te gaan of de gemiddelden van de groepen aannemers en onderaan-
nemers	op	een	testvariabele	significant	van	elkaar	verschillen.
Het resultaat van de T- test geeft de gemiddelde onderlinge verschillen tussen de groepen aannemers en 
onderaannemers weer zoals deze in de onderstaande tabel 19 zijn aangegeven.

Tabel 19 Overzicht van de t-test van de samengestelde variabelen P 1 -P 4 en Lean volgens Liker.  

PRESTATIEVERSCHILLEN VAN DE ENQUETEGROEPEN BIJ DE VERSCHILLENDE LIKER PRINCIPES

Likerprincipe aantal 
variabelen

N tot 211 Levene’s 
test

hypothese na 
levene mean Std deviation effect 

grootte d
effect 
grootte r

effect 
grootte %

P alpha aann oa sig (p) µ7=µ1 µ7≠µ1 aann oa aann oa t df √df d=2t/√df r=d/√(d2+4) r2*100
1 filosofie 0,859 27 61 105 0,712 µ1=µ2 4,111 4,034 0,343 0,344 1,391 164,000 12,806 0,217 0,108 1,166
2 proces 0,754 19 64 109 0,246 µ1=µ2 3,915 3,951 0,412 0,369 -0,592 171,000 13,077 -0,091 -0,045 0,205
3 mensen&partners 0,713 7 63 109 0,182 µ1=µ2 4,123 4,105 0,612 0,533 0,302 170,000 13,038 0,046 0,023 0,054
4 probleemoplossing 0,626 10 58 102 0,472 µ1=µ2 3,736 3,727 0,664 0,617 0,830 158,000 12,570 0,132 0,066 0,434
1-4 Lean vlgs Liker 0,900 84 65 109 0,425 µ1=µ2 3,946 3,898 0,361 3,255 0,909 172,000 13,115 0,139 0,069 0,478

P	1,	filosofie.	Dit	verschil	is	niet	significant;	t=1,391;	df=164;	p>0,05	bij	tweezijdige	toetsing.	De	groep	
aannemers	versus	onderaannemers	bepaalt	voor	1,166%	de	verschillen	(d=	0,217).
P	2,	proces.	Dit	verschil	is	niet	significant;	t=-0,592;	df=171;	p>0,05.	De	groep	aannemers	versus	onder-
aannemers	bepaalt	voor	0,205%	de	verschillen	(d=-0,091).
P	3,	mensen	&	partners.	Dit	verschil	is	niet	significant;	t=0,302;	df=171;	p>0,05.	De	groep	aannemers	
versus	onderaannemers	bepaalt	voor	0,054%	de	verschillen	(d=0,046).
P	4,	probleemoplossing.	Dit	verschil	is	niet	significant;	t=0,830;	df=158;	p>0,05.	De	groep	aannemers	
versus	onderaannemers	bepaalt	voor	0,434%	de	verschillen	(d=0,132).
Conclusie 5.3.3. De resultaten van de analyse om verschillen tussen de groep aannemers en onderaan-
nemers te analyseren zijn uitgevoerd met de z.g. T-test. De verdeling van de groepen is op basis van de 
relatie tussen de enquête en de Liker principes. De resultaten zijn bovenstaand weergegeven en deze 
geven	aan,	dat	de	groepen	op	P	1	–	P	4	niet	significant	van	elkaar	verschillen.	Hiermee	is	aangetoond	dat	
de beide groepen hetzelfde denken over de principes van Liker. Dit wil zeggen dat ze statistisch als een 
homogene groep kunnen worden beschouwd. 
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5.4  
Quality Function Deployment (QFD) analyses

Met deze managementmethode wordt vanuit de te volgen strategie voor het verbeteren van de samen-
werking tussen aannemer en onderaannemers getoetst of PISM hiervoor een geschikt model is.  
 
QFD	is	een	managementmethode	en	om	deze	reden	beschreven	in	paragraaf	3.4.6.	De	methode	heeft	
geen directe relatie met de Liker principes maar het is een krachtige, praktische en systematische me-
thodologie om integrale en goed gemanagede processen te ondersteunen bij besluitvorming. De in dit 
onderzoek	gevolgde	QFD	methode	werkt	met	macro	aandachtsgebieden	en	met	matrices	(zie	paragraaf	
3.4.6	figuur	21).	aan	iedere	matrix	is	een	aparte	paragraaf	gewijd,	die	een	kort	theoretisch	deel	bevat,	
gevolgd door de benoeming van de relevante variabelen. Deze variabelen worden met elkaar gecon-
fronteerd dmv een AHP-analyse of met de resultaten van een voorgaande analyse. Het resultaat wordt 
verwerkt in een matrix waarmee de prioriteiten van de ingevoerde variabelen worden bepaald. Deze 
resultaten worden tenslotte met een staafdiagram visueel gemaakt om een overzichtelijk beeld te geven. 
De	beïnvloeding	van	de	prioriteiten	van	de	matrices	onderling	is	op	basis	van	de	‘WaT’	vraag	op	de	
‘HOe’	vraag.	schematisch	is	dit	weergegeven	in	de	onderstaande	figuur	31.

Figuur 31 Onderlinge beïnvloeding van de prioriteiten van de matrices. 
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De	‘WaT’	vraag	staat	links	van	de	‘HOe’	vraag.	Bij	een	volgende	fase	verandert	de	‘WaT’	in	de	‘HOe’.	De	
strategie en de klantvraag zijn de beginpunten van de opbouw van de opeenvolgende matrices. Wat zijn 
de strategische doelen en hoe worden deze bereikt? 

Traditioneel wordt de benodigde informatie verzameld door over het onderdeel te brainstormen met 
expertise-teams en te benchmarken met anderen. In dit onderzoek worden de resultaten van de enquê-
tes als basis gebruikt voor het samenstellen van de matrices. De beschrijving van de variabelen uit de 
enquêtes zijn aangepast volgens het begrip ‘abstraction’ (Maritan, 2015). 
De vergelijking van de steekproeven van de enquêtegroepen aannemers en onderaannemers (zie 
paragraaf	5.3.3)	heeft	aangetoond	dat	er	geen	significant	verschil	is	in	de	manier	van	denken	van	de	
aannemers	en	de	onderaannemers.	De	groepen	spreken	ook	dezelfde	taal	en	hebben	dezelfde	filosofie.	
Voor	de	QFD-analyse	worden	daarom	beide	groepen	samengevoegd,	tenzij	het	voor	de	analyse	nodig	is	
om een onderscheid te maken. 
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De gebruikte enquêtegroepen voor de matrices 
1-11 zijn: 1 (NBvT/HSB), 2 (INSTAL), 3 (VMRG), 
4 (GYPROC Profesionals), 5 (NOA, NOAG), 7 
(BOUWEND NEDERLAND). Voor Matrix 12 zijn dit 
de projectgroepen: 3 (Schoolcomplex), 5 (Distribu-
tiecentrum), 6 (Autobedrijf, kantoren showroom), 7 
(Exclusief woonhuis annex werkruimten).
De	te	volgen	route	voor	de	QFD-analyses	is	(voor	
het overzicht van de macrogebieden en de matri-
ces	zie	figuur	21):
1. Het bepalen van de voorwaarden voor 

samenwerking tussen de aannemer en de 
onderaannemer. Dit komt overeen met de 
strategie (Matrix 1-3);

2. Het bepalen van wat de onderaannemer 
(klant) verlangt om bereid te zijn tot een 
hechte samenwerking (Matrix 4);

3. Er moet voldaan worden aan de kenmerken 
die horen bij deze klanteisen (Matrix 5);

4. Ter begeleiding van het proces dat leidt tot 
deze kenmerken gebruikt Maritan 3 matrices 
om de prioriteit van de functies en de mecha-
nismen te bepalen (matrices 6-8);

5. Welke innovatie/technologie wil men ge-
bruiken om de mechanismen beter te laten 
functioneren (Matrix 9);

6. Welke onderdelen/principes zijn nodig, wat is 
de moeilijkheidsfactor en wat is de prioriteit 
bij verbetering (Matrix 10) en welke fase in 
het proces verdient de meeste aandacht 
(Matrix 11);

7. Het model van Maritan is hoofdzakelijk 
gericht op de ontwikkeling van producten. 
Zijn laatste stap is de toets of het product 
voldoet. In dit onderzoek wordt bij gebrek 
aan informatie getoetst wat de prioriteit is van 
de kenmerken die bij de klantvraag horen. 
Om toch een vergelijking te kunnen maken, 
is de relatie gelegd met het verloop van het 
project. 

De van belang zijnde opvallende signaleringen van 
de analyses van de matrices 1-11 worden onder-
staand per macro en per matrix beschreven.

H 5.4.1

5.4.1    
QFD-strategie 

In dit macrogebied wordt de strategie bepaald 
die nodig is aan te tonen dat PISM een geschikt 
model is om de samenwerking tussen aannemers 
en onderaannemers te verbeteren.

In het eerste aandachtsgebied is de strategie de 
basis en leidraad voor de latere sturing van de ma-
crogebieden. In dit macrogebied wordt gewerkt 
met drie matrices te weten: het strategisch doel, 
de kerncompetentie en het klantsegment. De pri-
oriteit van de ene matrix wordt gebruikt als basis 
voor de volgende matrix.

Dit onderzoek wil aantonen dat met de principes 
van Liker een betere prestatie op bouwprojecten 
kan worden bereikt. Het doel van Liker is het leve-
ren van de hoogste kwaliteit, de laagste kosten en 
het verkorten van de doorlooptijd door mensen 
te betrekken (paragraaf 4.3). Dit strategisch doel 
heeft	een	relatie	met	de	KPi’s	kwaliteit,	prijs	en	
sfeer. De kerncompetenties hoe men deze verbe-
tering wil bereiken, is op de eerste plaats met de 
Liker principes en een betere samenwerking tussen 
de aannemer en de onderaannemers. Tenslotte 
komt aan bod waar deze onderaannemers te 
vinden zijn. 
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5.4.1.1 
AHP Strategic Target Matrix (Matrix 1)

Matrix 1 betreft het strategische doel. In de inleiding is al gemeld dat hiervoor het doel gebruikt wordt 
volgens Liker. Dit doel wordt uitgedrukt in de indicatoren kwaliteit, prijs en sfeer. De begrippen kwaliteit, 
prijs en sfeer zijn geen abstracte begrippen maar samengestelde begrippen (zie ook paragraaf 4.3.1.1-3 
en de betreffende bijlagen). Met gebruikmaking van SPSS zijn hiervoor de nieuwe samengestelde varia-
belen	kwaliteit,	sfeer	en	prijs	gedefinieerd	(bijlage	paragraaf	5.4.1.1).
Voor Matrix 1 (Tabel 20) wordt de prioriteit van de drie bovengenoemde begrippen bepaald door ge-
bruik	te	maken	van	een	analytisch	Hiërarchisch	Proces	(aHP).	De	techniek	van	het	aHP-proces	is	ontwik-
keld door Saaty. Het is een beslismethode, die gebaseerd is op het vergelijken en ordenen van relaties 
(Saaty, 1994)(Brunelli, 2015). Van de samengestelde variabelen prijs, kwaliteit en sfeer worden per rij de 
verschillen met de opvolger (kolom) bepaald en deze waarden worden gecodeerd met een getal volgens 
de tabel in de linkerbovenhoek van Matrix 1. Hiervoor is gekozen omdat Maritan deze ook gebruikt. Het 
is een negenpuntsschaal met als beginwaarde 1. De waarde van de rij is bij de waarde 1 gelijk aan de 
waarde van de kolom, rij versus kolom. De tegenhangende1 maten zijn een reciproke hiervan.

[1] De andere zijde van de lijn die loopt over de ‘1’ waarden.

Tabel 20 AHP Strategic target Matrix (1). 

AHP STRATEGIC TARGET MATRIX (1)
STRATEGIC TARGETS

absolute 
weight

strategic 
target 

priority %

A B C a b c

prijs kwaliteit sfeer normalised assessment

STRATEGIC TARGET 
DEPLOYMENT

1 prijs 1,00 0,33 0,33 0,14 0,08 0,20 0,42 13,93
2 kwaliteit 3,00 1,00 0,33 0,43 0,23 0,20 0,86 28,61
3 sfeer 3,00 3,00 1,00 0,43 0,69 0,60 1,72 57,46

Total 7,00 4,33 1,66 1,00 1,00 1,00 3,00 100,00

De opbouw van de tabel bestaat uit een tekstdeel links en rechts een waardendeel. De strategic target 
development (te ontwikkelen doelen) zijn prijs, kwaliteit en sfeer. De waarden van onderlinge verschillen 
tussen de 3 samengestelde variabelen (strategische doelen) worden beoordeeld volgens de codering 
in de linkerbovenhoek van de Matrix. Deze waarden worden genormaliseerd (normalised assessment) 
dat	wil	zeggen	omgezet	in	een	‘deel	van	1’.	als	voorbeeld	kolom	a	prijs.	Het	totaal	van	deze	kolom	is	7.	
De genormaliseerde waarde van prijs in kolom a is prijs (1) / totaal (7) = 0,14. De kolom absolute weight 
geeft het totaal per regel van de genormaliseerde waarden aan. In de laatste kolom wordt ‘absolute 
weight’	uitgedrukt	in	procenten.	Te	zien	is	dat	de	doelvariabele	(werk)	sfeer	met	57,46%	de	hoogste	
prioriteit heeft. Dit wil zeggen, dat de respondenten (werk) sfeer als het belangrijkst beoordelen. Het 
onderstaande	figuur	32	geeft	in	een	oogopslag	het	hele	resultaat	weer.

1 = de rij is even belangrijk als de kolom
3 = iets belangrijker
5 = belangrijker
7 = veel belangrijker
9 = zeer veel belangrijker
0,33 = iets minder belangrijk
0,20 = minder belangrijk
0,14 = veel minder belangrijk
0,11 = heel veel minder belangrijk
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De hoogste prioriteit van de drie variabelen heeft sfeer, daarna kwaliteit en prijs scoort het laagst1. In 
tegenstelling tot de probleemstelling uit hoofdstuk 1, waar de prijs de belangrijkste rol speelt is voor de 
samenwerking de variabele sfeer meer dan 4 maal zo belangrijk. 
Uit de analyses van de onderliggende variabelen die betrekking hebben op (werk) sfeer is de variabele 
met	de	hoogste	gemiddelde	waardering	‘met	i.p.v.	tegen	elkaar	werken’	(mean 4,5364). Hieruit blijkt 
dat de belangrijkste reden voor een goede sfeer de manier (werkconditie voor de ander) is waarop men 
samenwerkt. De belangrijkste onderliggende variabele van de factor prijs heeft een relatie met de speci-
ficatie	van	het	te	maken	product	(mean 4,2889). Men heeft zelf hier geen invloed op. De meeste invloed 
van de onderliggende variabele van kwaliteit heeft de leveringszekerheid (mean 4,3711), het op een 
correcte manier kunnen voldoen aan de wensen van de klant. 

Samenvattend kan gesteld worden dat er met elkaar en aanvullend op elkaar moet worden gewerkt waar-
bij	de	klantwens	primair	staat	en	de	specificaties	bekend	dienen	te	zijn.
De	subvraag	m.b.t.	‘een	goede	sfeer	tussen	partijen’	laat	ook	een	hoge	score	(mean 4,3509) zien. Alle 
subvragen hebben betrekking op onderling overleg, de kennis van de partijen en het samenwerken. De 
gemiddelde score is 4,1519 over de diverse groepen, men denkt dus hetzelfde over de (werk) sfeer. De 
onderliggende subvragen worden gemiddeld nagenoeg hetzelfde beantwoord, uitgezonderd de groe-
pen 2 (lager) en 5 (zeer hoog), wat te maken kan hebben met de lage respons. Voor groep 5 afbouw is 
het erg belangrijk dat men van de overige partijen de ruimte krijgt om te kunnen werken, omdat het voor 
de disciplines die onder de afbouw vallen dikwijls moeilijk is om gelijktijdig met anderen te werken. 

Figuur 32 Resultaat van de AHP-analyse strategische prioriteiten Matrix1. 
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[1] De waarden die bij de onderstaande verklaring zijn genoemd zijn te vinden in de bijlagen hoofdstuk 4.

H 5.4.1.1



139H 5.4.1.2

5.4.1.2  
Strategic Target- Core Competency Matrix (Matrix 2)

Core competencies zijn gericht op de vraag hoe men de gestelde doelen1 beter kan bereiken. Core 
competenties	vertegenwoordigen	het	collectieve	‘leerproces	en	handelingsproces’	in	een	organisatie.	Zij	
staan aan de basis van concurrentievoordeel voor een onderneming (Prahalad and Hamel, 2009). 
Prahalad en Hamel onderscheiden drie kenmerken:

 – Het heeft de potentie om toegang te bieden tot een grote gevarieerde markt;
 – Het verhoogt de waarde voor de klant; en
 – Het is voor concurrenten moeilijk om te imiteren. 

Core competencies vertegenwoordigen ook combinaties van de invoer van op kennis gebaseerde midde-
len (Galumc et al., 1996). 
De core competencies voor deze analyse in dit onderzoek zijn de factoren die nodig zijn om de hoofd-
doelen uit Matrix 1 te kunnen verbeteren en ze te laten voldoen aan de kenmerken zoals Prahalad en 
Hamel, en Galunic deze benoemen. De uitgangspunten zoals die in PISM naar voren zijn gebracht heb-
ben hier betrekking op. Ze betreffen de variabelen (zie bijlage paragraaf 5.2.1.2): 
a.	 een	samenwerking	gebaseerd	op	Liker	principe	1,	de	Lean	filosofie	de	basis	van	de	management	
 principes van Liker (paragraaf 3.2.1. Het verhogen van de op kennis gebaseerde middelen); 
b. Een lange termijn samenwerking (paragraaf 3.5.3. Lange termijn samenwerking verhoogt de waarde  
 voor de klant); 
c. Een gestructureerde samenwerking (paragraaf 3.5.4 Ketensamenwerking); en
d. Een samenwerking met vaste partijen (paragraaf 3.5.1) De organisatie is moeilijk te imiteren). 
In de onderstaande tabel 22, Matrix 2 wordt de samenhang tussen enerzijds de doelen uit Matrix 1, stra-
tegic target priority en anderzijds de core competenties (de linker 2 kolommen in de Matrix 2) bepaald 
door per doel (regel) een correlatieanalyse uit te voeren. De eerste correlaties betreffen die tussen prijs 
(strategic target priority Matrix 1) en	Liker	1	Lean	filosofie,	lange	termijn	relatie,	gestructureerde	samen-
werking en partijen die elkaar lang en goed kennen. De berekende correlatiewaarden worden vermenig-
vuldigd met de ‘target priority’. De scores die hieruit volgen worden volgens tabel 21 omgezet in een 
symbool	zoals	dat	bij	een	QFD-analyse	gebruikelijk	is	(akao,	1990).	Met	deze	uitgangspunten	wordt	de	
strategic target- core competency Matrix 2 gemaakt.
 

Tabel 21 Overzicht van de verwerking van de berekende scores naar symbolen voor de QFD Matrix. 

score waarde QFD matrix mate van correlatie symbool QFD 
matrix

<0,1 geen geen geen
>0,1<=0,2 1 zwak
>0,2<=0,6 3 midden
>0,6<=1 9 sterk

x
\.

[1] De relatie met het gestelde doel van dit onderzoek is verbetering van de prestatie van het bouwproject door het 
samenwerken met vaste partijen.
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De onderstaande tabel 22 geeft de berekende correlatie vermenigvuldigd met de target priority aan 
door middel van het betreffende symbool.

Tabel 22 Strategic target- core competency Matrix. 

STRATEGIC TARGET - CORE COMPETENCY MATRIX 2

STRATEGY TARGET 
DEPLOYMENT

target 
priority 

%

CORE COMPETENCY DEPLOYMENT

totaal

samen-
werking 

vlgs Liker 1, 
filosofie

lange 
termijn 
samen-
werking

gestruc-
tureerde 
samen 

werking

samen-
werking 

met vaste 
partijen

prijs 13,9288
kwaliteit 28,6104
sfeer 57,4607
absolute weight 8,1643 2,1417 2,4278 2,1492 14,8830
Core competency priority 54,86 14,39 16,31 14,44 100,00

x
\
. sterke correlatie

midden correlatie
zwakke correlatie

9
3
1

\ \ \ x
x
\\\

.

. x

De tabel is opgebouwd uit 2 delen: a) het deel ‘strategic target deployment’ (het tekst deel links), dit 
zijn de doelen uit Matrix 1; en b) het deel ‘core competency deployment	(het	waardendeel	rechts)’.	in	
het waardendeel vertegenwoordigen de kolommen de core competencies. De correlatie van de core 
competencies met de strategische doelen is uitgedrukt in de symbolen. De waarden van deze symbolen 
zijn in de vorige tabel en ook linksboven in deze tabel weergegeven. De relaties worden per rij bekeken. 
Bijvoorbeeld de doelvariabele prijs met een target priority	van	13,93%	heeft	een	medium	correlation	
(waarde	3)	met	samenwerking	volgens	Liker	1	filosofie,	lange	termijn	relatie,	gestructureerde	samenwer-
king en een weak correlation (waarde 1) met partijen die elkaar lang en goed kennen. Tenzij anders wordt 
aangegeven wordt iedere volgende matrix op dezelfde manier opgebouwd. De matrix wordt daarna 
visueel	gemaakt	met	een	staafdiagram	(figuur	33).

Figuur 33 Prioriteiten van de core competenties. 
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Het staafdiagram geeft de prioriteit van de core competencies	weer.	De	Lean	filosofie	volgens	Liker	heeft	
de hoogste prioriteit, wat verklaarbaar is omdat deze als paraplu het totale management omvat, het is 
het systeem/model. Dit managementmodel loopt door de hele organisatie, terwijl de andere competen-
ties slechts één, weliswaar ook een belangrijk deel uit dit managementmodel omvatten. De prioriteiten 
van de andere core competencies zijn nagenoeg gelijk. 
Hoewel de verschillen tussen de overige variabelen zeer klein zijn, is de gemiddelde waarde voor de ge-
structureerde samenwerking het hoogst. Aannemers zijn meestal sturend in de relatie tussen de partijen 
op bouwprojecten. De gestructureerde samenwerking wordt daardoor door hen waarschijnlijk iets minder 
belangrijk ervaren (mean 3,9825 aannemer versus mean 4,1692 onderaannemer). 
Vaste	partijen	zijn	voor	aannemers	meestal	veel	aantrekkelijker,	want	risico’s	worden	hierdoor	aanmerke-
lijk verminderd, terwijl de sturende rol van de aannemer toch intact kan blijven (mean 4,0784 aannemer 
versus	mean	3,7333	onderaannemer).	Hoe	ver	de	partijen	gaan	met	het	onderling	verdelen	van	risico’s	
hangt af van de onderlinge relatie en hoe men omgaat met deze risicoverdeling. Dit geldt zowel voor een 
positief als een negatief resultaat. 

5.4.1.3   
Core competentie – customer segment (Matrix 3)

in	paragraaf	5.3.3	is	geconstateerd	dat	er	geen	sigificant	verschil	is	in	het	denken	van	aannemers	en	
onderaannemers. De rollen van beide groepen zijn wel verschillend. De aannemer is namelijk leidend en 
primair risicodragend in het proces. Aan de groep aannemers is de vraag gesteld hoeveel offertes men 
aanvraagt bij: onbekende onderaannemers, bekende onderaannemers en vaste partners? Het antwoord 
geeft een beeld van het gedrag van de aannemers naar de onderaannemers anders gezegd hoe men 
met elkaar omgaat. Als er bij veel onderaannemers offertes worden aangevraagd is er weinig band met 
de onderaannemers. Men heeft dan weinig vertrouwen dat de onderaannemer de laagste prijs zal afge-
ven, wat uiteindelijk het belangrijkste criterium is voor een DBB-aanbesteding. Een intensieve samenwer-
king wordt hierdoor moeilijker. 
in	Matrix	3	komen	‘de	klanten’(onderaannemers)	aan	de	orde,	dat	wil	zeggen	de	partijen	waar	het	om	
gaat bij het bepalen van de strategie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 subgroepen: de onbe-
kende onderaannemers, de bekende onderaannemers en de vaste partijen.
De onderstaande frequentietabel tabel 23 is het resultaat van de hierboven genoemde enquêtevraag. 
Hierin is het aantal offertes te zien dat door aannemers aan onderaannemers wordt aangevraagd (valid n). 
De	overige	getallen	zijn	uitgedrukt	in	%	van	de	antwoorden.	

Tabel 23 Antwoorden van respondentengroep ‘aannemers.’

aantal aangevraagde offertes %

onbekende onderaann. bekende onderaann. vaste partners totaal
Valid n 36 43 42 121
valid % 29,8 35,5 34,7 100,0
geen offerte 16,7 0 7,1
1 offerte 19,4 23,3 57,1
2-4 offertes 61,1 74,4 35,7
4-5 offertes 2,8 2,3 0
totaal 100 100 100
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Bij	de	36	onbekende	onderaannemers	wordt	in	16,7%	van	de	gevallen	geen	offerte	aangevraagd,	men	
heeft geen contact met deze partijen. Geen offerte bij vaste partijen wil zeggen, dat de onderaannemer 
in deze gevallen het werk zonder offerte mag uitvoeren. Er is dan veel vertrouwen in de onderaannemer 
en/of het is gunstiger voor de aannemer om geen offerte aan te vragen en/of er is geen keuze. Misschien 
verstaat men het werken met vaste contractprijzen hier ook onder. Deze verschillende mogelijkheden 
leveren	onduidelijkheid	op.	Door	het	verwijderen	van	de	variabele	‘geen	offerte’	en	het	aanpassen	van	de	
tabel daarop verdwijnt deze onduidelijkheid. De hierop aangepaste tabel is onderstaand weergegeven 
(tabel 24).

Tabel 24 Aangepaste antwoorden van respondent aannemer, de regel ‘geen offerte’ is verwijderd. 

aantal aangevraagde offertes %

onbekende onderaann. bekende onderaann. vaste partners totaal
Valid n 30 43 39 112
valid % 26,8 38,4 34,8 100,0
1 offerte 23,3 23,3 61,5
2-4 offertes 73,3 74,4 38,5
4-5 offertes 3,3 2,3 0,0
totaal 100 100 100

Dit resultaat doet meer recht aan de werkelijkheid, maar er zijn toch nog twijfels over het aantal offer-
te aanvragen bij vaste partners en bekende onderaannemers. Waarschijnlijk verstaat men onder vaste 
partners, onderaannemers waarmee men regelmatig samenwerkt en onder bekende partijen onderaan-
nemers, die men goed kent maar niet zoveel mee samenwerkt. 

Voor de groep aannemers is op dezelfde manier zoals bij Matrix 2 de correlatie bepaald tussen enerzijds 
de	variabelen;	samenwerking	volgens	principe	1	van	Liker,	filosofie	en	lange	termijn	samenwerking,	ge-
structureerde samenwerking en samenwerking met vaste partijen en anderzijds met onbekende partijen, 
bekende partijen en vaste partners. Met deze waarden wordt de onderstaande Core Competency – 
customer segment Matrix 3 gemaakt. Wat opvalt is dat de correlatieanalyse een negatieve waarde geeft 
voor de relatie tussen lange termijnsamenwerking en onbekende partijen. Dit is verklaarbaar, omdat deze
combinatie niet kan voorkomen. Hetzelfde geldt voor de relatie tussen samenwerking met vaste partijen 
en onbekende onderaannemers1. Deze negatieve waarden worden in de matrix niet meegenomen.

[1] Deze beide gevallen bevestigen de deugdelijkheid van de enquête.

Tabel 25 Prioriteiten van de samenhang tussen de kerncompetenties en het klanten segment.

CORE COMPETENCY - CUSTOMER SEGMENT MATRIX 3
CUSTOMER

core competency priority onbekende partijen bekende partijen vaste partners

totaal

CORE COMPETENCY DEPLOYMENT

samenwerking vlgs Liker 1, filosofie 54,8565

lange termijn samenwerking 14,3902

gestructureerde samenwerking 16,3126

samenwerking met partijen 14,4408

Absolute weight 0,5761 0,1439 0,7200

Customer segment priority 0,00 80,01 19,99 100,00

x
\
. strong correlation

medium correlation 
weak correlation

9
3
1

x\
x

x
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In de tabel bij customer segment priority ziet men dat onbekende partijen afvallen, de prioriteit bij be-
kende	partijen	80,01%	is	en	bij	vaste	partijen	19,99%.	in	figuur	34	dit	in	een	oogopslag	zichtbaar.

Figuur 34 Prioriteit klantensegment. 
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In Matrix 3 (tabel 25) is zichtbaar dat er geen effect is van de kerncompetentie ‘gestructureerde samen-
werking’	op	de	klantensegmenten.	De	correlatieanalyse	met	sPss	om	de	samenhang	tussen	de	variabe-
len te bepalen geeft bij onbekende onderaannemers niets (0) aan en bij de bekende en vaste partners 
een minimale correlatie (0,053 en 0,045). Dit duidt erop dat samenwerking minimaal is en dat de vaste 
partners minder vast zijn dan bedoeld bij het stellen van de enquêtevragen. 
Ondanks dat de prioriteit van onbekende partijen nul (0) is kan er soms toch met onbekende partijen 
worden samengewerkt. Bijvoorbeeld bij een zeer gespecialiseerd bedrijf, als een partij vanwege een 
voorkeur door de opdrachtgever wordt voorgedragen of een partij die ongevraagd een zeer concurreren-
de offerte aanbiedt. 
De prioriteit van de bekende partijen is het hoogst, d.w.z. dat deze manier van samenwerken het belang-
rijkst is op bouwprojecten. Werken met bekende partijen is prima, maar hoe kan deze verbeterd worden? 
Deze analyse die onderaannemers betreft is op basis van de reacties van uitsluitend de aannemers 
gemaakt. Een reden dat de gestructureerde samenwerking geen relatie heeft met vaste partners kan zijn, 
dat de aannemers het heft in eigen hand willen houden. Dit wil zeggen toch vasthouden aan de laagste 
prijs en/of niet willen dat onderaannemers meer invloed krijgen op de organisatie van het project. 
Conclusie 5.4.1. De te volgen strategie (analyse Matrix 1-3) om tot een betere samenwerking tussen 
aannemer en onderaannemers op bouwprojecten te geraken is: werken met goede bekende partijen, vol-
gens het managementmodel van Liker en te streven naar een goede sfeer tussen de partijen. 

H 5.4.1.3
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5.4.2 
QFD klant

in	dit	macro	gebied	komt	het	belang	van	‘interne’	klanten	aan	de	orde.	Wat	wil	men	met	de	samenwer-
king bereiken en welke speelruimte wil men elkaar geven?

5.4.2.1 
Customer requests (Matrix 4)

Door vooraf bij een DBB-aanbesteding de manier van samenwerking te bepalen kan op die projecten 
voor zowel de aannemer als de onderaannemer met de toepassing van de Liker principes een betere 
prestatie	bereikt	worden.	Daar	de	aannemer	bij	een	DBB-aanbesteding	leidend	is	kan	hij	als	‘klantvraag’	
formuleren wat belangrijk is voor de onderaannemer om samen te werken, maar dit geldt ook voor hem-
zelf. In PISM dat in de paragrafen 4.2-4.2.4 is beschreven komt deze aanpak aan de orde.
Tijdens de voorbereiding van het onderzoek zijn diverse interviews gehouden met de directies van 
onderaannemers (bedrijven). Daar is aan de orde gekomen wat voor hen belangrijk is als ze werken voor 
bouwbedrijven. Deze vragen zijn verwerkt in de enquêtes waarvan de resultaten in paragraaf 5.3.2 zijn 
gepresenteerd. Vanwege de aard van het onderzoek zijn hier ook weer samengestelde variabelen ge-
bruikt, die meerdere kenmerken van de vraag vertegenwoordigen. De nieuwe gecombineerde variabe-
len,	de	‘klantvragen’	zijn	(zie	bijlage	paragraaf	5.4.2.1	Matrix	4):
1. Goede projectresultaten. Een goede projectorganisatie zodat duidelijk is wie, wat en hoe men de 

werkzaamheden uitvoert. Hierdoor kan winst worden behaald die nodig is voor het voortbestaan 
van de onderneming; 

2. Prettig verloop van een project. Het betreft de goede onderlinge verhoudingen tussen de partijen. 
Men staat meer voor elkaar klaar en men is bereid iets voor elkaar te kunnen betekenen. De ene 
keer wat geven en de andere keer wat krijgen. Een prettige werksfeer kost minder negatieve ener-
gie, geeft werkplezier en daardoor een hogere kwaliteit, een echte win-win situatie;

3. Flexibiliteit	in	plannen	en	uitvoeren.	inspraak	in	de	planning	en	begrip	voor	elkaars	situatie.	Door	
wederzijds begrip is men eerder bereid zich aan te passen aan elkaars mogelijkheden en onmoge-
lijkheden. Vooral bij de beschikbaarheid van capaciteit is dit van belang;

4. Eigen inbreng. Inspraak in de manier van aanpak en werken. Dit eigen initiatief, mits dit mogelijk is, 
is gebaseerd op respect en onderling begrip. De mogelijkheid bieden in overleg eerder opgedane 
ervaringen toe te passen (leereffect);

5. Zekerheid. Vertrouwen in elkaar ontstaat door meer duidelijkheid in de taakverdeling. De openheid 
en transparantie naar elkaar zijn goed voor een langdurige relatie. 

H 5.4.2
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De customer requests Matrix (4) of preplan heeft als doel de prioriteiten van de klantvraag te waarderen. 
Matrix 4 (tabel 26) is het uitgewerkte model van de customer requests Matrix volgens de bovenstaande 
verdeling. Aan de linkerzijde staat ‘customer request deployment chart’. Hieronder staan de vijf eerder-
genoemde samengestelde variabelen. De volgende kolom is de Degree of importance, deze geeft de 
belangrijkheid aan van de betreffende variabelen (klantvraag) voor de klant. In dit geval is gekozen om 
de degree of importance op dezelfde 5 puntsschaal te waarderen om de onderlinge waarden te kunnen 
vergelijken. Er ontstaan zodoende geen extra onderlinge afwijkingen. Hierdoor kunnen de uitkomsten 
(waarden) van de enquêtes objectiever worden beoordeeld. De kolommen onder benchmarking geven 
voor de genoemde groepen per variabele de gemiddelde waarden weer. Assessment target (quality plan) 
is de waarde die men wil bereiken voor de customer demanded request. Het gaat om de gemiddelde 
waarde per klantvraag van aannemers en onderaannemers. Wordt de Matrix gebruikt in het geval van 
productie, dan wordt een vergelijking gemaakt tussen de eigen productie en die van de concurrentie. 
Het eigen product zal beter dienen te scoren dan dat van de concurrent. Is dat niet het geval dan wordt 
de doelstelling bijgesteld. Het gaat erom dat voor alle partijen een gelijk maximaal resultaat kan worden 
bereikt. Het is niet relevant dat de waarden voor de aannemers hoger zijn dan die van de onderaanne-
mers. Daarom wordt de waarde van de degree of importance de maximale waarde namelijk 5. De rate 
of improvement is de assessment target gedeeld door de eigen prestatie, de waarde van de aannemers. 
Sales points is een extra verbeteringseis die men zich kan opleggen, een zogenaamd ‘key point’. Hier is 
uitgegaan van een maximale verbeteringsfactor voor alle regels van 1,5. Dit is met een symbool ( ) aange-
geven. Door een gelijke waarde aan te houden voor de assessment target, rate of improvement en sales 
points blijven	de	onderlinge	verhoudingen	gelijk	en	ontstaat	er	toch	een	reëel	beeld.	absolute	weight	
is de waarde die toegekend wordt door de degree of importance te vermenigvuldigen met de rate of 
improvement en met sales point. De verhouding van absolute weight per regel tot het totaal van het 
absolute weight	maal	100%	is	de	customer weight. Dit percentage geeft de prioriteit van de customer 
demanded quality aan voor goede projectresultaten (DQW).

Tabel 26 Prioriteiten van de klantvraag en de benchmark van de klantenmatrix (4) preplan.

CUSTOMER REQUEST 
(DEMANDED QUALITY) 
DEPLOYMENT CHART

CUSTOMER REQUESTS MATRIX (4) PREPLAN

DEGREE 
OF 
IMPOR-
TANCE 
(DI)

BENCHMARkING PLAN WEIGHT

totaal 
aann

groepen onderaannemers AS-
SESS-
MENT 
TAR-
GET 
(quality 
plan)

rate of 
im-
prove-
ment 
(RI)

SALES 
POINT 
(SP)

ABSO-
LUTE 
WEIGHT 
(AW)

CUS-
TOMER 
REQUEST 
PRIORITY 
(DQW)%

1(HSB) 2(INST) 3(SRG) 4(GAFW) 5(AFB)

A goede projectresultaten 5,0000 4,2331 4,1364 4,3125 4,2717 4,3370 4,9167 5,00 8,8589 19,961,181

B prettig verloop project 5,0000 4,3873 4,2708 4,1500 4,3875 4,3913 4,6667 5,00 8,5475 19,261,140

C flexibiliteit in plannen 5,0000 3,9651 4,0303 3,7963 4,0652 4,2933 4,3333 5,00 9,4576 21,311,261

D eigen inbreng 5,0000 4,2250 4,2000 4,1500 4,3556 4,0762 4,5000 5,00 8,8757 20,001,183

E zekerheid 5,0000 4,3401 4,1591 4,4375 4,1842 4,2174 4,7500 5,00 8,6403 19,471,152
totaal 44,3800 100

.

.

.

.

.

H 5.4.2.1
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in	figuur	35	is	de	prioriteit	van	de	customer	weight	aangegeven.	er	is	in	de	grafiek	onderscheid	gemaakt	
tussen de klantvragen die betrekking hebben op eigen bedrijfsvoering van het eigen bedrijf van de on-
deraannemers en die betrekking hebben op projecten. Goede projectresultaten zijn voor beide groepen 
van toepassing.

H 5.4.2.1

Figuur 35 Prioriteit van de klantvraag uitgedrukt in %.
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De factoren degree of importance (DI) en assessment target (quality plan) hebben de maximale waarde 
van 5 en sales point (SP) 1,5. In een werksituatie zijn DI en quality plan de factoren die een bedrijf zich 
oplegt om een strategie vast te leggen.
De customer request priority (DQW) waarden liggen dicht bij elkaar, zij hebben allemaal min of meer te 
maken met de eigen invloed op het proces en het resultaat van het proces. Een ander verdeling die tus-
sen de variabelen kan worden gemaakt is tussen het project versus het eigen bedrijf. Het projectresultaat 
is hierin gemeenschappelijk. De prioriteiten om het eigen bedrijf te kunnen sturen zijn iets hoger dan die 
van projecten.
Flexibiliteit	in	plannen	geeft	de	onderaannemer	de	mogelijkheid	ook	zijn	andere	projecten	te	managen.	
Over dit punt ontstaat dikwijls frictie, op het project wil men vooruit, maar de onderaannemer heeft op 
dat moment te weinig mancapaciteit of totaal te weinig capaciteit. De onderaannemer heeft niet meer 
personeel beschikbaar of het is nodig op andere projecten. Indien steeds en tijdig voldoende duidelijk-
heid wordt verschaft, is het gemakkelijker om een steekhoudende planning te maken. Op projecten waar 
dit het geval is zullen onderaannemers, indien er een keuze gemaakt moet worden welk project het eerst 
of het beste te zullen bedienen, eerder voor het project kiezen waar de genoemde duidelijkheid bestaat. 
De eerder omschreven planningsmethodiek LPS (paragraaf 3.4.5), waar de partijen de mogelijkheid heb-
ben om gezamenlijk en vooraf de uit te voeren werkzaamheden te bespreken, is daarmee een uitgelezen 
methode	om	de	‘uiteindelijke’	voortgang	en	de	sfeer	op	projecten	te	bevorderen.	Voorwaarde	is	dat	men	
aan deze planning serieus aandacht en tijd besteed. 
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De eigen inbreng geeft de onderaannemer de kans eigen technieken, materialen en kennis voor te 
stellen om een beter of alternatief product tegen wellicht een geringere prijs te leveren. Het kan bijvoor-
beeld zijn om de verkeerde toepassing van materialen te voorkomen en detailleringen aan te passen die 
niet conform de voorschriften zijn. Bij DBB aangenomen projecten zijn andere mogelijkheden meestal 
gering, tenzij er bezuinigen moeten plaatsvinden. 
De	benchmark	laat	ook	nog	enkele	opmerkelijke	zaken	zien.	Flexibiliteit	in	plannen	scoort	bij	de	groep	
aannemers	zeer	laag.	Opgemerkt	moet	worden	dat	de	flexibiliteit	die	hier	bedoeld	is	capaciteitsinzet	is.	
Het	kader	moet	vast	staan.	De	aannemers	willen	als	‘project	eigenaar’	natuurlijk	zo	min	mogelijk	onrust	in	
de planning, omdat dit de organisatie alleen maar bemoeilijkt en hierop verstorend werkt (de werkzaam-
heden	worden	voor	meer	dan	80%	door	derden	uitgevoerd).	Voor	groep	2	-	installateurs	(iNsTaL)-	geldt	
dit ook, omdat zij min of meer door de aard van hun werkzaamheden op dezelfde manier werken als de 
aannemers. Installateurs zijn dikwijls een organisatie binnen een organisatie, die wat omzet betreft zelfs 
soms groter is dan de bouwkundige werkzaamheden. 
Groep 5 de afbouwers scoren op alle variabelen zeer hoog, waarschijnlijk, omdat zij over het algemeen 
afhankelijk zijn van alle voorgaande partijen in het project en daarom daarop verplicht moeten anticipe-
ren. 

Conclusie	5.4.2	De	flexibiliteit	in	plannen	heeft	ondanks	een	gering	verschil	de	hoogste	prioriteit	en	is	
een fractie hoger dan de eigen inbreng, goede projectresultaten, zekerheid en prettig verloop van een 
project. Dit is wel een aandachtspunt dat bij samenwerking extra aandacht verdient. Per slot van rekening 
zijn zowel de aannemer als de onderaannemer zelfstandige bedrijven. Ze moeten zich dan ook ter dege 
realiseren	dat	het	zich	helemaal	concentreren	op	een	opdrachtgever	hele	grote	risico’s	met	zich	mee-
brengt. Een middenweg is hierin de oplossing en voor zowel de aannemer als de onderaannemer geldt 
dat men met meerdere opdrachtgevers dient samen te werken.
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5.4.3 
QFD product of service kenmerken

Hoe komt men tot (wat zijn de kenmerken) hetgeen de aannemer en de onderaannemers willen bereiken 
om de samenwerking te verbeteren?

5.4.3.1 
Customer Request-Characteristic (Matrix 5) (house of quality)

Matrix 5 (tabel 27) legt de relatie van de klantvraag met de prestatie van het product of de service1 (de 
dienst van de onderaannemer). De prestatie van het product of de service wordt ook wel ‘product charac-
teristic of quality characteristic’ genoemd. Het is een geordende weergave van de kenmerken van een 
product	of	service.	in	de	QFD-matrix	is	het	de	‘hoe’	vraag,	hoe	kan	aan	de	klantvraag	worden	voldaan?	
De variabelen2 die hiervoor nodig zijn hebben ze een relatie met het proces3, de werksfeer en de kwali-
teit. Het zijn enkelvoudige variabelen (zie bijlage 5.4.3.1).
De customer request – characteristic Matrix (5) geeft het verband weer tussen de klantvraag (customer 
request) en de kenmerken (characteristics). De matrix is verdeeld in 3 delen: 
- Deel a, de kolom customer request (demanded quality) deployment komt uit Matrix 4. Het zijn de 
diverse	‘klantvragen’.	De	volgende	kolom	is	het	resultaat	van	Matrix	4	(customer request priority). Deze 
kolom geeft de prioriteiten van de klantvragen weer zoals die zijn berekend in Matrix 4. Onder de laatste 
klantvraag begint de benchmarking, het verzamelen van de gegevens van de bedrijven. 
-	Deel	b	is	het	overzicht	van	de	relaties	tussen	enerzijds	de	‘klantvraag’	en	anderzijds	de	manieren	hoe	
deze zijn te realiseren. De wijze van verwerking van de gegevens van de variabelen is bij Matrix 2 reeds 
uitvoerig aangegeven. Een verschil met Matrix 2 is dat de prioriteiten tussen de verschillende characteris-
tics na de benchmarking in de onderste twee regels van de tabel worden aangegeven in plaats van direct 
onder het deel van de matrix dat de relatie tussen customer request-characteristic deployment aangeeft.
Deel c, benchmarking. Door de toevoeging van het deel benchmarking aan de matrix noemt men deze 
matrix ook wel house of quality.	Bij	productie	is	dit	verkoop	en	techniek,	in	de	bouw	‘wat’	wordt	ge-
vraagd	en	‘hoe’	het	wordt	bereikt.	Vanwege	de	aard	van	de	gebruikte	onderzoeksmethode	door	middel	
van enquêtes wordt gewerkt met de mean van de variabelen zoals deze per groep van toepassing zijn. 
Rechts naast de tekst ‘benchmarking’ staan de betreffende groepen die gebenchmarkt worden. Dit zijn 
de groep aannemers, groep 7 en de branchegroepen, groep 1-5. Daarboven staat meeteenheid en eron-
der mean en difficulty (rood gedrukt). De benchmarking van de verschillende groepen geeft een inzicht 
hoe de groepen met betrekking tot de bovenstaande variabelen ten opzichte van elkaar presteren. De 

[1] In dit onderzoek kan men het beste een vergelijk maken met service.
[2]I n de praktijk worden deze vragen door teams gesteld en beantwoord. In dit onderzoek is de mogelijkheid om uitslui-
tend gebruik te maken van de enquêteresultaten.
[3] Eigenlijk hoort hier prijs te staan, maar voor de duidelijkheid is toch voor proces gekozen. Onder prijs (zie hoofdstuk 
4.3.1.1) zijn namelijk de factoren bedoeld die van invloed zijn op de bepaling van de prijs.

6,42%

3,10%

H 5.4.3
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moeilijkheidsfactor wordt bepaald door als beginpunt de neutrale waarde 3 van de gebruikte Likert-
schaalverdeling 1-5 te gebruiken. De waarden van de Likertschaal 3-5 worden verdeeld in intervallen, 
waaraan een factor wordt gekoppeld. Deze factor wordt groter naarmate men dichter bij de maximaal te 
behalen waarde 5 komt. De moeilijkheidsfactor is het hoogst bij de waarde < 3,4, namelijk 5 en het laagst 
bij de waarde 4,9-5, namelijk 1,5. Zie bijlage paragraaf 5.4.3.1 voor de uitgewerkte tabel. 

Tabel 27 Prioriteiten van de kenmerken van de klantvraag Matrix 5 (house of quality) en de benchmark van de 
groepen.  

CUSTOMER REQUEST - CHARATERISTIC MATRIX 5 (HOUSE OF QUALITY)

CUSTOMER REQUEST (DEMANDED 
QUALITY) DEPLOYMENT

CUS-
TOMER 
REQUEST 
PRIORITY 
(DQW)%

CHARACTERISTIC DEPLOYMENT

totaal

PROCES WERKSFEER KWALITEIT

nakomen 
van 
afspraken

veilig 
werken

verbeteren 
van pro-
cessen

goede be-
geleiding

gezamenli-
jke akties

benutten 
van de 
capacite-
iten

borgen van 
kwaliteit

met 
capabele 
partijen 
werken

lan-
glopende 
contracten

doen wat 
men zegt

streven 
naar klant 
tevreden-
heid

goede projectresultaten 24,7872
prettig verloop project 23,9159
flexibiliteit in plannen 26,4625
eigen inbreng 24,8344
zekerheid 24,1756

bench marking

meeteenheid mean mean mean mean mean mean mean mean mean mean mean
aannemers 3,8830 4,2586 4,0426 4,0000 3,8596 4,2250 4,1379 4,490 3,7241 4,5862 4,5000
groep 1 3,9170 3,8333 4,0909 4,2727 4,0000 4,1429 4,5833 4,333 4,0909 4,3636 4,1250
groep 2 3,2500 3,5000 4,2500 3,6667 4,0000 4,2500 4,0000 4,400 3,2500 4,7500 4,7500
groep 3 3,5455 3,7727 4,1053 4,0000 4,0000 4,2778 4,1364 4,450 3,7826 4,3478 4,2941
groep 4 3,6087 3,9565 4,3478 4,3750 4,3750 4,0500 4,2609 4,348 3,9130 4,6087 4,2381
groep 5 4,3333 3,6667 4,3333 4,0000 4,0000 4,5000 4,3333 5,000 3,0000 5,0000 4,5000

mean difficulty (1=very easy, 
5=very difficult) 3,7563\4,8 3,8313\4,8 4,1950\4,6 4,0524\4,7 4,0391\4,7 4,2409\4,6 4,2420\4,6 4,5036\4 3,6268\4,8 4,6094\4 4,4012\4,4

absolute weight 2,5033 1,2071 3,2286 3,3736 3,8545 4,6861 2,9314 4,6310 3,1960 4,7158 4,6466 38,97391
characteristics priority 6,42 3,10 8,28 8,66 9,89 12,02 7,52 11,88 8,20 12,10 11,92 100
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De	prioriteiten	van	de	klantvraag	versus	de	bijbehorende	kenmerken	zijn	in	figuur	36	weergegeven.	De	
volgorde strookt met die van Matrix 5. De kenmerken zijn van groot belang voor het management van 
het project. De prioriteit geeft de richting aan die door het management moet worden gevolgd om de 
klantwaarde (lees samenwerking) te verbeteren.

Figuur 36 Prioriteiten kenmerken klantvraag.
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De theorie van knelpunten (theory of constraints) is een managementtheorie over de knelpunten in een 
proces (Goldratt, 1990)1. Deze knelpunten die in de fabricageprocessen bottlenecks worden genoemd 
kunnen op diverse manieren worden weergegeven. Davide Maritan past een assenstelsel toe met de 
verdeling hoog-laag (makkelijk-moeilijk) in twee richtingen. De x-as geeft de prioriteit (y=4,0) aan en de 
y-as de moeilijkheidsgraad (x=6,0). Daarmee is een raster van 4 vakken ontstaan. De onderste twee delen 
hebben een lage moeilijkheidsgraad en de bovenste twee een hoge moeilijkheidsgraad. De linkse twee 
delen hebben een lage prioriteit en de rechtse twee een hoge prioriteit. 

H 5.4.3.1

[1] Het werken met de theorie van constraints is gebaseerd op het bepalen van het doel en vervolgens 4 focusstappen 
uit te voeren: identificeer de constraint (zwakste schakel), benut deze zwakste schakel optimaal, maak andere schakels 
ondergeschikt aan de eisen van de zwakste schakel, doorbreek of versterk de zwakste schakel. Deze stappen kunnen 
herhaald worden.
[2] Er is voor de waarde 4 gekozen, omdat deze iets boven de neutrale waarde 3 ligt. Deze keuze is echter niet relevant.

Figuur 37 Characteristic bottleneck analysis. 

moeilijk
5

4,5

4

3,5

3

2,5

2
makkelijk

laag 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 hoog

makkelijk - hoge prioriteitmakkelijk - lage prioriteit 

moeilijk - lage prioriteit moeilijk - hoge prioriteit moeilijkheidsfactor

Characteristic Priority Weight

6 = benutten van de capaciteiten

7= borgen van kwaliteit

8= met capabele partijen werken

9= langlopende contracten

10= doen wat men zegt

11= streven naar klanttevredenheid

1 (6,42; 4,82 (3,10; 4,8

7 (7,24;4,6) 3 (8,28;4,6)
4 (8,66;4,7)

9 (8,2;4,8)

5 (9,89;4,7) 6 (12,02;4,6)

11 (11,9;4,6)

10 (12,9;4)

8 (11,88;4)
(6,0; 4,0)

1= nakomen van afspraken

2= veilig werken

3= verbeteren van processen

4= goede begeleiding

5= gezamelijke akties

Het resultaat van Matrix 5 tabel 27 is de bottleneck	analyse	figuur	37	die	is	samengesteld	uit	de	coördi-
naten prioriteit en moeilijkheid van de variabelen. Deze bottleneck analyse geeft daarmee tegelijkertijd 
een direct inzicht in de prioriteit en moeilijkheid van de variabelen. Door de grens tussen moeilijk en 
gemakkelijk op de waarde 42	te	leggen	zijn	alle	variabelen	in	het	‘moeilijkheids	gebied’	terecht	gekomen.
Met een assenstelsel is een onderscheid gemaakt tussen de prioriteit van de characteristics (kenmerken) 
van de klantvraag en de moeilijkheidsfactor. De benchmark is de basis van de moeilijkheidsfactor. De 
waarden van de moeilijkheidsfactor ten opzichte van de benchmark zijn bepaald volgens het model in 
bijlage hoofdstuk 5, paragraaf 5.4.3.1. De keuze die men kan maken tussen de prioriteit van de klant-
vraag en de moeilijkheid hiervan is een strategische keuze. De bottleneck analyse laat in een oogopslag 
zien dat er nog heel veel te verbeteren valt. Vrijwel alle variabelen vallen in het gebied moeilijk-hoge 
prioriteit. Verbeteringen leveren het snelst resultaat als gewerkt wordt vanuit de hoogste prioriteit en de 
laagste	moeilijkheidsgraad.	De	hoogste	prioriteit	(12,10%)	heeft	de	variabele	‘doen	wat	men	zegt	(10)’.	
Het is één van de subvragen van de enquêtevraag die het optimaliseren van projectresultaten betreft. 
Het	wil	zeggen	op	iemand	kunnen	bouwen	als	in	een	soort	gentleman’s	agreement.	De	moeilijkheidsfac-
tor	is	4.	er	is	met	geringe	moeite	verbetering	mogelijk.	De	variabele	‘nakomen	van	afspraken	(1)’	met	een	
prioriteit	van	6,42%	komt	op	het	eerste	gezicht	overeen	met	de	variabele	10,	het	verschil	zit	in	het	volgen	
in het proces versus kwaliteit. Hierin ervaart men de moeilijkheid veel hoger, maar de prioriteit minder. 
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Als alleen naar de prioriteit van een kenmerk wordt gekeken zijn de andere belangrijkste aandachtspun-
ten voor verbetering het streven naar klanttevredenheid (11), het benutten van de capaciteiten van de 
partijen (6) en met capabele partijen werken (8). Het zijn allemaal variabelen waar de mensgerelateerde 
factor een grote rol speelt. Het valt op dat veilig werken een lage prioriteit heeft. De verklaring hier-
voor	is	dat	deze	variabele	niet	met	alle	klanteisen	een	relatie	heeft.	Geen	relatie	is	er	met	flexibiliteit	in	
plannen en eigen inbreng. Dit is vanzelfsprekend omdat beide variabelen ook geen of een zeer geringe 
relatie met elkaar hebben1. 
De	meeste	QFD-analyses	stoppen	bij	‘The house of quality’. Volgens Akao is het nuttig om matrices te 
maken tot het productieproces (Akao, 1990). In het gebruikte model van Maritan lopen de analyses ook 
door. 

Conclusie 5.4.3. De belangrijkste kenmerken van Matrix 5 hebben een relatie met de menselijke factor. 
Dit	wil	zeggen	dat	de	samenwerking	gestuurd	kan	worden	door	a)	beter	te	doen	wat	men	zegt	(12,10%),	
b)	benutten	van	de	capaciteiten	van	de	mensen	(12,02%),	c)	streven	naar	klanttevredenheid	(11,92%)	en	
d)	werken	met	capabele	partijen	(11,88%).	Deze	variabelen	hebben	een	sterke	relatie	met	de	variabelen	
zoals enquêtevraag hoe merkt u dat het werk voor een te lage prijs is aangenomen (q0053)? De tegen-
hangers hiervan zijn a) zich slecht houden aan afspraken (mean 3,8125), b) proberen anderen hun werk te 
laten afmaken (mean 3,6875), c) zijn niet bereid afwijkend van hun idee te werken (mean 4,0000), 
d) leveren slecht werk (mean 3,0625). Het kan toevallig zijn maar het is wel opvallend dat de belangrijkste 
kenmerken	zo’n	sterke	realatie	met	de	prijs	hebben.

[1] Een correlatie die kleiner is dan 0,1 wordt vanwege de waardering zoals linksboven in de matrix (tabel 27) staat niet 
berekend. 
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5.4.4 
QFD-functies en mechanismen

Wat zijn de functies die nodig zijn om de samenwerking te verbeteren en welke mechanismen zijn hier-
voor nodig?

5.4.4.1 
Customer request – function Matrix 6

Een functie is een taak, het realiseren van een doel (Mazur, 1996). In de functie van de klantvraag worden 
de	doelvariabelen	geformuleerd	als:	respect	voor	elkaar	krijgen,	betere	financiële	resultaten	behalen,	het	
geven	van	vertrouwen,	het	bevorderen	van	een	kortere	doorlooptijd,	het	bevorderen	van	een	efficiëntere	
personeelsinzet, het bereiken van een betere werkvolgorde en minder verspilling (productieplan), het 
benutten van de kennis van de bedrijven, het bevorderen van een goede sfeer en het meer voor elkaar 
klaarstaan (zie bijlage 5.4.4.1). De doelvariabelen zijn geen samengestelde variabelen, reden waarom 
geen	betrouwbaarheidstest	Cronbach’s	alpha	is	uitgevoerd.	
Matrix 6 (tabel 28) geeft de relatie aan tussen de klantvraag en de genoemde functies. De opmaak, het 
invullen en het beoordelen van Matrix 6 is hetzelfde als Matrix 2. 

Tabel 28 Matrix 6, prioriteiten van de functies van de klantvraag.

CUSTOMER REQUEST - FUNCTION MATRIX 6 

CUSTOMER REQUEST (DEMANDED 
QUALITY) DEPLOYMENT

CUS-
TOMER 
REQUEST 
PRIORITY 
(DQW)%

FUNCTION DEPLOYMENT

totaal

DE BEDRIJFSRESULTATEN IN DE BREEDSTE ZIN VERBETEREN

respect 
voor elkaar 

krijgen

goede 
financiele 
resultaten 
behalen

vertrouw-
en geven

kortere 
doorloopti-
jd bevor-

deren

personeel 
efficienter 
inzetten

minder 
verspilling 
veroorzak-
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Zowel	in	tabel	28	als	in	figuur	38	vallen	de	variabelen	met	de	hoogste	prioriteit	direct	op.	Zoals:	minder	
verspilling	door	een	duidelijk	productieplan	heeft	de	hoogste	prioriteit	(17,25%),	daarna	het	benutten	
van	de	kennis	van	de	bedrijven	(16,98%)	en	een	efficiëntere	personeelsinzet	(12,41%).

Figuur 38 Prioriteiten van de functies klantvraag.
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In deze matrix wordt de prioriteit bepaald van de functies van de klantvraag in relatie tot de werkelij-
ke klantvraag (wat vindt de onderaannemer belangrijk bij samenwerking). De hoogste prioriteit heeft 
‘minder	verspilling	veroorzaken’	(duidelijk	productieplan)	(17,25%).	Dit	wordt	bereikt	door	jiT1, levering 
en verwerking op het juiste tijdstip en op de juiste plaats. (Tussen)voorraden worden hiermee voorkomen 
en het proces loopt veel gelijkmatiger. Vanwege de aard van de bouw is dit anders dan bij fabrieksmatige 
productie, maar toch kan met deze methodiek een grote mate van effectiviteit worden bereikt. Voorwaar-
de	is	dat	de	verschillende	bewerkingen	goed	zijn	gedefinieerd	en	op	elkaar	zijn	afgestemd.	Dit	vraagt	
om een goede bestendige samenwerking van partijen. Bij voorkeur steeds met dezelfde partijen, dus 
een langere termijn samenwerking en gezamenlijk het uitvoeringsproces bepalen. Door het werken met 
PisM	zijn	de	bedrijven	in	staat	om	hier	zelf	in	te	sturen.	Het	‘kennis	bedrijven	benutten’	(16,98%)	heeft	
ook een hoge prioriteit. Vanwege de vele specialisaties, nieuwe technieken, materialen en de opgedane 
ervaringen wordt de kennis bij de aannemer meestal minder. Het is voor de aannemer een aandachts-
punt om te blijven investeren in het bijhouden van kennis. Hij is de eerste en hoofdverantwoordelijke 
voor het bouwproject. Het punt vraagt wel meer samenwerking in projecten tussen bedrijven. Door een 
‘efficiëntere	personeelsinzet’	(12,41%)	kan	veel	verspilling	worden	voorkomen.	Dit	is	mogelijk	als	bekend	
is welk werk en op welke manier het werk gemaakt moet worden, en de capaciteiten van de beschikbare 
personen bekend zijn. Dit wordt eenvoudiger als men gedurende een langere periode samenwerkt met 
vaste partijen. Deze drie variabelen hebben allemaal een relatie met verspilling. De prioriteit van deze 
drie	variabelen	is	bijna	50%.	Dit	komt	overeen	met	het	belangrijkste	uitgangspunt	van	Lean	werken,	het	
verminderen van verspilling.
‘een	goede	sfeer	op	een	project’	is	een	stimulans	om	eerder	en	meer	voor	elkaar	klaar	te	staan.	Het	
bevordert samenwerking. Het is dan ook niet frappant, dat de volgende variabele ‘meer voor elkaar klaar 
staan’	dezelfde	prioriteit	heeft	(11,45%).
De andere functies zijn allemaal min of meer een gevolg van de reeds besproken functies en daarom ligt 
de prioriteit hiervan wat lager. 

[1] JIT, just in time is een term uit de logistiek. De kern hiervan is dat de producten op het moment dat ze nodig zijn aan-
wezig zijn. Het voorkomt extra voorraden en het zorgt voor een onafgebroken gelijkmatig proces. Speciaal bij fabrieks-
matige productie is dit zeer succesvol. 
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5.4.4.2 
AHP function Matrix 7

De AHP-analyse geeft het verband aan tussen de functies onderling met als doel het bepalen wat de 
belangrijkste functies zijn met betrekking tot het verloop van een project (Akao 1990). De methode is 
hetzelfde als bij Matrix 1. Met dit resultaat kan men sturen op een lager niveau. De waarden geven de 
onderlinge correlaties weer en zijn in het eerste deel van de AHP-Matrix 7 opgenomen. In het tweede 
deel van de matrix onder het hoofd ‘normalised assessment’ worden de waarden uit het eerste deel 
genormaliseerd. De horizontale rijen van de genormaliseerde waarden worden opgeteld. De berekende 
waarde wordt in de op een na laatste kolom met als hoofd ‘absolute weight’ geplaatst. In de laatste ko-
lom	wordt	het	‘absolute	weight’	omgezet	in	de	‘functional AHP-priority’. De functional AHP-priority wordt 
uitgedrukt	in	%.

Tabel 29 Matrix 7 AHP-functie matrix.

AHP STRATEGIC FUNCTION MATRIX (7)
FUNCTIONS TARGETS

absolute 
weight

functional 
AHP 

priority %

A B C D E F G H I a b c d e f g h i

respect 
voor 

elkaar 
krijgen

goede 
financiele 
resultaten 
behalen

ver-
trouwen 
geven

kortere 
door-

looptijd 
bevor-
deren

personeel 
efficienter 
inzetten

duidelijk 
productie 

plan

kennis 
bedrijven 
benutten

een 
goede 
sfeer 

bevor-
deren

voor 
elkaar 
klaar 
staan

normalised assessment

FU
NC

TI
O

N 
DE

PL
O

YM
EN

T

A respect voor elkaar krijgen 1,00 3,00 0,20 3,00 3,00 0,20 0,20 3,00 3,00 0,08 0,12 0,10 0,17 0,21 0,04 0,03 0,22 0,22 1,18 8,84

B goede financiele resultaten behalen 0,33 1,00 0,14 0,33 0,20 0,14 0,14 0,20 0,20 0,03 0,04 0,07 0,02 0,01 0,03 0,02 0,01 0,01 0,25 1,85

C vertrouwen geven 5,00 7,00 1,00 5,00 5,00 3,00 3,00 5,00 5,00 0,42 0,27 0,48 0,29 0,34 0,63 0,44 0,36 0,36 3,60 26,99

D kortere doorlooptijd bevorderen 0,33 3,00 0,20 1,00 0,33 0,20 0,20 0,33 0,33 0,03 0,12 0,10 0,06 0,02 0,04 0,03 0,02 0,02 0,44 3,30

E personeel efficienter inzetten 0,33 5,00 0,20 3,00 1,00 0,20 0,20 0,33 0,33 0,03 0,19 0,10 0,17 0,07 0,04 0,03 0,02 0,02 0,68 5,09

F duidelijker productieplan 5,00 7,00 0,33 5,00 5,00 1,00 3,00 5,00 5,00 0,42 0,27 0,16 0,29 0,34 0,21 0,44 0,36 0,36 2,85 21,40

G kennis bedrijven benutten 5,00 7,00 0,33 5,00 5,00 0,33 1,00 5,00 5,00 0,42 0,27 0,16 0,29 0,34 0,07 0,15 0,36 0,36 2,42 18,12

H een goede sfeer bevorderen 0,33 5,00 0,20 3,00 3,00 0,20 0,20 1,00 3,00 0,03 0,19 0,10 0,17 0,21 0,04 0,03 0,07 0,22 1,06 7,92

I voor elkaar klaar staan 0,33 5,00 0,20 3,00 3,00 0,20 0,20 0,33 1,00 0,03 0,19 0,10 0,17 0,21 0,04 0,03 0,02 0,07 0,86 6,48

Total 12,00 26,00 2,07 17,33 14,53 4,74 6,74 13,87 13,87 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13,34 100,00

1 = de rij is even belangrijk als de kolom
3 = iets belangrijker
5 = belangrijker
7 = veel belangrijker
9 = zeer veel belangrijker
0,33 = iets minder belangrijk
0,20 = minder belangrijk
0,14 = veel minder belangrijk
0,11 = heel veel minder belangrijk

De berekende waarden voor de ‘functional AHP priority’ worden in dezelfde volgorde weergegeven als 
bij Matrix 6.

Figuur 39 Prioriteit van de functies van de klantvraag onderling.
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Matrix	7	(tabel	29)	en	figuur	39	geven	de	onderlinge	prioriteiten	tussen	de	variabelen	van	de	functies	van	
de	klantvraag	aan.	De	hoogste	prioriteit	‘vertrouwen	geven’	(26,99%)	is	een	zaak	van	en	tussen	mensen.	
Vertrouwen is de bereidheid van een groep of een persoon om afhankelijk te zijn van de daden van een 
andere groep of persoon. 
Het productieplan is de basis om minder verspilling te veroorzaken. Het geeft de volgorde van de werk-
zaamheden aan. Het wordt volgens PISM in onderling overleg gezamenlijk door de partijen bepaald. De 
meerwaarde hiervan t.o.v. het gangbare proces wordt door alle respondenten hoog gewaardeerd.
Boven	de	gemiddelde	waarde	van	de	prioriteiten	ligt	ook	‘het	bevorderen	van	respect	voor	elkaar’	en	
‘het	bevorderen	van	een	goede	sfeer’.	Dit	zijn	ook	factoren	die	een	relatie	met	mensen	en	partijen	heb-
ben.
Het verschil tussen Matrix 6, waarin de relatie tussen klantvraag en de functie gelegd wordt en deze 
AHP-analyse Matrix 7 waarin de prioriteiten van de relaties onderling worden bepaald maakt de verschil-
lende	invloeden	van	de	klantvraag	duidelijk.	in	figuur	40	zijn	deze	verschillen	duidelijk	zichtbaar.

Figuur 40 Prioriteiten functies tov klantvraag en onderling.
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Het hogere niveau van Matrix 6 ten opzichte van het projectniveau Matrix 7 geeft een duidelijk verschil 
aan tussen het denken van het hogere niveau de leiding en het onderlinge niveau de werkplek. Vertrou-
wen geven, een duidelijk productieplan en het benutten van de kennis van bedrijven zijn bouwplaats 
gebonden.	De	variabelen	financiële	resultaten,	kortere	doorlooptijd	bevorderen,	efficiënter	inzetten	van	
personeel, een goede sfeer bevorderen en voor elkaar klaarstaan zijn veel meer projectgebonden.

H 5.4.4.2
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5.4.4.3 
Function mechanism Matrix 8

Mechanismen zijn niet de onderdelen van een product/resultaat, maar het zijn sturende systemen die lei-
den naar verbetering. Ze geven aan op welke plaatsen aanpassing en innovatie gewenst is. De variabelen 
zijn bepaald door in een overzicht relaties te leggen tussen de klantvraag, de enquêtevraag, de kenmer-
ken, de functies en de mechanismen1. 
Matrix 8 heeft dezelfde opbouw als Matrix 2. De twee linkse kolommen geven de functies met de betref-
fende prioriteiten aan zoals die zijn bepaald in Matrix 6. Het rechterdeel bevat de betreffende ‘mechanis-
me	variabelen’	(zie	bijlage	5.4.4.3).	Tussen	de	beide	variabelen,	de	functie	variabelen	en	de	mechanisme	
variabelen, is de correlatie bepaald. Het verwerken van deze correlatie conform Matrix 2 levert de mecha-
nism priority op. De berekening van deze prioriteiten is in de onderstaande tabel 30 aangegeven. In 
figuur	41	worden	deze	prioriteiten	in	staafdiagram	weergegeven.

[1] De begrippen liggen vrij dicht bij elkaar zeker omdat gebruik wordt gemaakt van enquêtes met algemenere vragen.

Tabel 30 Matrix 8 prioriteiten van de mechanismen van de functies.

FUNCTION - MECHANISM MATRIX 8

FUNCTION 
PRIORITY

MECHANISM DEPLOYMENT

totaal

projectdoel 
nastreven

technische 
kennis

opbouwen 
vaste 

relaties
persoonlijk 

contact
kennis 
delen

com munic-
eren

kwaliteits 
borging

FUNCTION DEPLOYMENT
respect voor elkaar krijgen q0007_0003 8,64
goede financiele resultaten behalen 4,69
vertrouwen geven 8,40
kortere doorlooptijd bevorderen 8,71
personeel efficienter inzetten 12,41
minder verspilling veroorzaken 17,25
kennis bedrijven benutten 16,98
een gooede sfeer bevorderen 11,45
voor elkaar klaarstaan 11,45

absolute weight 1,2789 1,4895 1,5902 1,8785 1,9123 0,4246 2,3011 10,8751
mechanism Priority 11,76 13,70 14,62 17,27 17,58 3,90 21,16 100,00
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Voor een inzicht is een staafdiagram van de prioriteiten gemaakt.

Figuur 41 Prioriteiten van de mechanismen.
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Matrix 8 geeft de prioriteiten aan van de mechanismen om de functies te kunnen sturen. De hoogste 
prioriteiten	hebben	de	mechanismen	‘kwaliteitsborging’	21,16%,	‘kennis	delen’	17,58%	en	‘persoonlijk	
contact’	17,27%.	Zonder	er	te	diep	op	in	te	gaan,	indien	‘Kwaliteitsborging’1 goed is doorgevoerd in de 
organisatie staat het voor een goed geleid proces en een goed product. 
‘Kennis	delen’	gebeurt	pas	als	men	samen	tot	oplossingen	wil	komen.	er	is	dan	sprake	van	een	goede	
onderlinge sfeer op het bouwproject die leidt tot openheid en transparantie.
‘Persoonlijk	contact’	heeft	ook	een	hoge	prioriteit,	die	ongeveer	gelijk	is	aan	de	variabele	‘kennis	delen’.	
Zij zijn eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden en hebben betrekking op personen/partners.
De	variabele	‘opbouwen	vaste	relaties’	is	ondanks	dat	de	prioriteit	niet	het	hoogst	is	wel	iets	boven	het	
gemiddelde. Alle drie de factoren hebben betrekking op een goede vaste relatie tussen personen en 
partners, maar de samenwerking moet natuurlijk wel ergens beginnen. 

Deze	vier	variabelen	hebben	een	duidelijke	relatie	met	de	4	P’s	van	Liker.
De	filosofie	(P	1)	is	de	drager	van	Lean	werken,	het	kader	waarin	de	andere	P’s	opereren.	Tevens	kan	hier	
het opbouwen van een vaste relatie onder worden begrepen. 
P 2 het proces heeft een relatie met kwaliteitsborging. 
P 3 mensen en partners heeft een relatie met persoonlijk contact. 
P 4 probleemoplossing is het leerproces van het managementmodel van Liker. Het is gebaseerd op leren 
en verbeteren, vandaar dat kennis delen hieronder kan worden geschoven. 
Door de prioriteitstelling zoals die uit de analyse van de mechanismen voor de verbetering van de klant-
vraag komt is het managementmodel van Liker ongeveer een-op-een passend op deze mechanismen. In 
de volgende matrix worden deze relaties verder uitgewerkt. 

Conclusie	5.4.4.	Na	de	aHP	analyse	behorend	bij	Matrix	7	is	met	behulp	van	figuur	40	het	verschil	uitge-
legd tussen het hogere niveau van Matrix 6 ten opzichte van het projectniveau Matrix 7. Naar voren komt 
een verschil tussen het denken van het hogere niveau de leiding en het onderlinge niveau de werkplek. 
Voor	het	hogere	niveau	betreft	dit	de	variabelen	financiële	resultaten,	kortere	doorlooptijd	bevorderen,	
efficiënter	inzetten	van	personeel,	een	goede	sfeer	bevorderen.	Voor	het	lagere	niveau	betreft	dit	verschil	
de variabelen: vertrouwen geven, een duidelijk productieplan en het benutten van de kennis van bedrij-
ven. Dit zijn bouwplaats gebonden variabelen. 
Dit resultaat past bij het leiderschapsmodel volgens Liker (zie paragraaf 3.3.3.1) dat afwijkt van wat 
gebruikelijk	is	bij	de	meeste	andere	bedrijven.	in	dit	leiderschapsmodel	(zie	figuur	12)	kunnen	leiders	de	
mate bepalen van top-down opdrachten of kiezen voor een bottom-up stijl, waarin mensen zelfstandig 
denken en beslissingen nemen. Om deze keuze verantwoord te kunnen maken moeten leiders diep-
gaand inzicht in het werk hebben en algemene expertise op het gebied van management.
De hiervoor benodigde mechanismen hebben volgens Matrix 8 een relatie met kwaliteitsborging, kennis 
delen en persoonlijk contact. Deze hebben een relatie met intrinsieke en extrinsieke motivatie volgens 
Maslow	en	Herzberger	(zie	hoofdstuk	3.3.3.2).	De	QFD	analyse	laat	met	dit	resultaat	de	samenhang	zien	
tussen de enquêteresultaten en de principes van Liker. 

[1] De kwaliteitsborging die hier is genoemd betreft de certificering van het proces.
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5.4.5 
QFD Innovatie

Zijn	de	Liker	principes	(P’s)	geschikt	als	een	
innovatief model om de samenwerking tussen de 
aannemer en de onderaannemers te verbeteren? 
Technologische innovatie kan worden gestart door 
de beschikbare technologie met betrekking tot 
het product te bekijken. In sommige gevallen is 
de beschikbare technologie niet goed genoeg en 
moet deze worden uitgebreid.
De conclusie van hoofdstuk 3 (vraag 3) is de 
theoretische onderbouwing dat de principes van 
Liker bijdragen aan het verbeteren van de samen-
werking tussen aannemer en onderaannemers. In 
de vorige matrices 1-8 is gebleken dat de Liker 

principes aansluiten op de antwoorden van de 
respondenten. In paragraaf 5.3.3 is aangetoond 
dat de aannemers zowel als de onderaannemers 
hetzelfde denken. Deze onderbouwing bevestigt 
dat keuze voor de innovatie (het verbeteren van 
de samenwerking tussen de aannemer en de 
onderaannemer) een geschikt innovatief model is 
dat al aansluit bij de denkwereld van aannemers 
en onderaannemers. De juiste mensen, vertrou-
wen, motivatie, vaardigheden en competentie zijn 
essentieel voor de implementatie van Lean in de 
bouw (Aapaoja and Haapasalo, 2012).

5.4.5.1 
Mechanism – technology Matrix 9

Sommige mechanismen, bottleneck mechanismen (Akao, 1990), vereisen een radicale innovatie, een 
technologische doorbraak. Een technology deployment chart is dan aan te bevelen. Lean bouwen wordt 
al meer en meer toegepast, maar toch is van een echte doorbraak in de bouw nog geen sprake. De 
gemiddelde score van alle respondenten in dit onderzoek is (mean) 2,8052, dit is minder dan neutraal (3). 
Lean bouwen is ook niet geheel hetzelfde concept als het Lean werken volgens de 14 principes van Liker 
(Gao and Low, 2014)(Shang and Sui Pheng, 2012). De vorige matrix komt tot een resultaat dat, afgezien 
van het verschil in variatie tussen massaproductie en bouwproductie, helemaal past bij het management-
model van Liker. Het toepassen van de uitgangspunten van Liker kan om deze redenen gezien worden als 
een doorbraak voor de bouw. 
Voor de technologische variabelen Matrix 9 (tabel 31) wordt gebruik gemaakt van de 14 principes van 
Liker,	maar	in	de	gecomprimeerde	vorm	de	zogenaamde	‘4	P’s’1. In de onderstaande tabel is dit weerge-
geven.

[1] De 4 P’s staan voor de Engelse woorden Philosophy, Process, People and Partners and Problemsolving. Het zijn de 
samenvoegingen van de onderliggende principes.

H 5.4.5
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MECHANISM - TECHNOLOGY DEPLOYMENT

MECHANISM

MECHANISM 
PRIORITY

TECHNOLOGY DEPLOYMENT

totaal

filosofie P1 proces P2
mensen & 
partners 

P3 

probleem 
oplossing 

P4
projectdoel nastreven 15,52

kennis opbouwen 16,57
partner selectie 19,58

vaste relaties 19,93
kennis delen 4,42

communicatie 23,98
betrouwbaarheid 23,98

absolute weight 5,1582 3,7194 2,9294 2,5801 14,3871
Technology priority 35,85 25,85 20,36 17,93 100,00

x
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midden correlatie
zwakke correlatie
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Tabel 31 Matrix 9: prioriteiten van de technology mechanismen.

Figuur 42 Staafdiagram van de prioriteiten van de technologie van de mechanismen.
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Het	resultaat	van	Matrix	9	(tabel	31	en	figuur	42)	geeft	als	hoogste	prioriteit	35,85%	voor	de	filosofie	
(P 1) en vraagt daarmee de meeste aandacht. Het verschil tussen de prioriteit van proces (P 2, midden 
correlatie) en mensen en partners (P 3, zwakke correlatie) wordt veroorzaakt door de correlatie die beide 
hebben	met	de	variabele	‘projectdoel	nastreven’.	

Conclusie 5.4.5. In de inleiding van deze paragraaf is uitgelegd dat het verantwoord is de Liker principes 
als innovatie model te hanteren. Evenals in de vorige matrices is deze relatie bij Matrix 9 aangetoond. De 
verdeling	tussen	de	categorieën	is	alleszins	verklaarbaar.	De	filosofie	is	het	kader	van	het	management-
model	van	Liker.	in	de	onderstaande	figuur	43	is	dit	zichtbaar	gemaakt.	Zonder	deze	filosofie	heeft	het	
werken	op	deze	manier	geen	zin,	want	de	filosofie	omvat	het	hele	systeem,	dat	nader	is	uitgewerkt	in	P	
2 het proces, P 3 mensen en partners, P 4 probleemoplossing. De piramide van Liker, die van breed naar 
smal	loopt	(figuur	5)	wordt	door	het	staafdiagram	figuur	42	onderbouwd.
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Het verschil tussen de prioriteit van proces (P 2) en mensen en partners (P 3) wordt veroorzaakt door de 
correlatie die beide hebben met de variabele projectdoel nastreven.  
Probleemoplossing, als kennis en verbeteringscomponent, functioneert pas goed als met de componen-
ten P 1-P 3 al (gedeeltelijk) wordt gewerkt. Het is daarmee aangetoond dat de Liker principes uitermate 
geschikt zijn om als innovatief model te werken om de samenwerking tussen aannemer en onderaanne-
mer te verbeteren. De Liker principes zijn daarmee het bewezen fundament van dit onderzoek.

Figuur 43 Verbeelding van de werking van de 4 P’s.

P	1	filosofie

P 2 proces

P 3 mensen & partners

P 4 probleemoplossing
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5.4.6 
QFD-onderdelen, (kosten) en productieproces

In deze paragraaf komen twee matrices aan bod. De eerste is Matrix 10 Characteristics – parts (subsys-
tems), waarin de kenmerken van de klantvraag worden gecorreleerd met de middelen, de principes 
van Liker. De invloed van de technologie op de kenmerken van het product (klantvraag) wordt zichtbaar 
gemaakt door de toe te passen onderdelen (middelen) van de innovatie technologie te correleren met de 
kenmerken van de klantvraag. Anders gezegd hoe kunnen de principes van Liker helpen om de klant-
vraag die gericht is op samenwerking tussen de aannemer en de onderaannemers en die is uitgedrukt in 
haar kenmerken, te verbeteren. 
In Matrix 11 Parts–process phase, de tweede en laatste matrix worden de Liker principes gecorreleerd 
met PISM. Het is de relatie tussen de Liker principes en hoe deze principes in het proces moeten worden 
aangewend om de samenwerking tussen de aannemer en de onderaannemer te verbeteren. Om de 
verschillen van de huidige met de voorgestelde situatie (de knelpunten) van de bedrijven achter de res-
pondenten te kunnen bepalen wordt een bottleneck analyse gemaakt. 

Deze analyses leiden tot het antwoord op de laatste deelvraag:

Vraag 5, deelvraag 4:
Kan het op basis van vraag 4 ontworpen model leiden tot een betere samenwerking? 
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5.4.6.1 
Characteristics – parts (subsystems) Matrix 10

De productparts zijn vanuit het gezichtspunt van de voorbereiding de onderdelen (middelen) die horen 
bij de productkenmerken om een beter product te krijgen.
in	Matrix	9	(tabel	31)	is	aangetoond	dat	de	managementprincipes	van	Liker	uitgedrukt	in	de	4	P’4	het	
meest geschikt zijn als uitgangspunt voor verbetering. In hoofdstuk 1 worden de principes van Liker 
(4	P’s)	het	uitgangspunt	voor	het	bereiken	van	het	doel	van	dit	onderzoek	genoemd.	Met	het	resultaat	
van Matrix 9 is bewezen dat dit resultaat past om te voldoen aan de klantvraag van de onderaannemer 
(Matrix	4	en	5).	Het	uitgebreide	QFD	model	van	Maritan	loopt	door	tot	de	productie	en	vraagt	daarvoor	
een nauwkeurigere omschrijving van de methode van innovatie. In dit onderzoek is dit de verdere onder-
verdeling	van	de	4	categorieën	(4	P’s)	naar	de	14	principes	van	Liker,	omdat	die	vanwege	hun	aard	van	
verdeling extra sturend zijn. Bij de analyse van de verschillen tussen de aannemer en de onderaannemer 
in paragraaf 5.3.3 is geconstateerd dat er te weinig data aanwezig zijn om de analyse op principe niveau 
uit te voeren. Gekozen is daarom voor het categorie niveau. In de bijlage 5.4.6.1 is een tabel opgenomen 
van de betreffende variabelen, hierop is te zien dat er bij een aantal principes weinig passende varia-
belen	zijn.	Deze	invloed	op	het	resultaat	wordt	echter	deels	opgevangen	door	de	QFD	methode.	QFD	
bepaalt in dit geval de correlatie met de kenmerken en vervolgens wordt het resultaat van de correlatie 
uitgedrukt in geen, zwak, midden en sterk. Bij de bespreking van het resultaat van de Matrix komt deze 
overweging aan de orde. 

Op	dezelfde	manier	zoals	bij	Matrix	2	is	beschreven	wordt	een	QFD-matrix	(CHARACTERISTICS-PARTS 
MATRIX 10) gemaakt. Verticaal komen de ‘characteristics’ (kenmerken) uit Matrix 5 en horizontaal de Liker 
principes (tabel 32). De matrix wordt aan de onderzijde uitgebreid met een benchmark van de groep 
aannemers	en	de	enquêtegroepen	1-5.	in	een	QFD-analyse	waar	echt	sprake	is	van	fysieke	onderde-
len worden voor de benchmark bijvoorbeeld de werkelijke kosten en de begrote kosten opgenomen. 
Het verschil (Delta) is dan de streefwaarde. In dit onderzoek bestaat de benchmark uit de mean van de 
genoemde groepen uitgebreid met de mean van het totaal over alle groepen en van het totaal van de 
onderaannemers. Voor deze mean waarden wordt de moeilijkheidsgraad opgegeven. Deze is op dezelf-
de manier bepaald als bij de tabel van Matrix 5. 

H 5.4.6.1
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Tabel 32 Matrix 10 prioriteit van de componenten van PISM. 

CHARACTERISTICS - PARTS (SUBSYSTEMS) MATRIX 10

PRODUCT 
CHARAC 
TERISTIC 
PRIORITY

PARTS DEPLOYMENT

total

Liker principes

QUALITY (PRODUCT) CHARAC TERIS-
TICS DEPLOYMENT Liker 1 Liker 2 Liker 3 Liker 4 Liker 5 Liker 6 Liker 7 Liker 8 Liker 9 Liker 10 Liker 11 Liker 12 Liker 13 Liker 14

afspraken nakomen 6,42

veilig werken 3,1

verbeteren van processen 8,28

goede begeleiding 8,66

gezamenlijke akties 9,89

benutten van de capaciteiten 12,02

borgen van kwaliteit 7,52

werken met capabele partijen 11,88

langlopende contracten 8,2

doen wat men zegt 11,92

streven naar klanttevredenheid 12,1

absolute weight 2,3883 2,0757 1,9504 2,8911 2,9377 3,1137 7,5867 5,1957 4,9201 8,2651 10,2303 2,4573 9,2880 3,6573 66,9574

Characteristic Priority (QCW) 3,57 3,10 2,91 4,32 4,39 4,65 11,33 7,76 7,35 12,34 15,28 3,67 13,87 5,46 100,00

aannemers 4,1107 4,0917 4,1750 3,7720 4,4583 3,9746 3,9083 4,1700 4,0000 4,0119 4,5098 3,8519 3,8953 3,7241

groep 1 4,0191 4,3182 4,2500 3,6333 4,5417 4,0903 3,7083 3,8182 4,2727 4,0833 4,3333 4,0909 3,6458 4,0909

groep 2 3,8491 4,2500 4,1250 3,8222 4,5625 4,1250 4,0000 4,1250 3,6667 4,0556 4,4000 3,8571 3,8333 3,2500

groep 3 3,9711 4,1522 4,0652 3,6500 4,5217 4,0568 3,6304 4,1579 4,0000 3,7826 4,5500 3,8182 3,8241 3,7826

groep 4 4,0696 4,1739 4,1087 3,8767 4,6087 4,1558 3,6087 4,2609 4,3750 3,9500 4,5217 4,3913 3,6712 3,9130

groep 5 4,4784 4,6667 4,8333 4,1944 4,8333 3,9722 4,3333 4,8333 4,0000 4,4167 4,6667 4,3333 4,1667 3,0000

gemiddelde waarde aann+onderaann. 4,0830 4,2754 4,2595 3,8248 4,5877 4,0624 3,8649 4,2275 4,0524 4,0500 4,4969 4,0571 3,8394 3,6268

gemiddelde moeilijkheidsfactor 4,7 4,6 4,6 4,8 4,0 4,7 4,8 4,6 4,7 4,7 4,4 4,7 4,8 4,9

moeilijkheidsfactor aannemers 4,6 4,7 4,6 4,8 4,0 4,7 4,7 4,6 4,7 4,7 4,0 4,8 4,8 4,8

gemiddelde waarde onderaannemers 4,0775 4,3122 4,2764 3,8353 4,6136 4,0800 3,8562 4,2391 4,0629 4,0576 4,4943 4,0982 3,8282 3,6073

moeilijkheidsfactor onderaannemers 4,7 4,4 4,6 4,8 4,0 4,7 4,8 4,6 4,7 4,7 4,4 4,7 4,8 4,9
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Zoals	bij	iedere	matrix	is	in	navolging	van	Maritan	een	staafdiagram	gemaakt	(figuur	44).

Figuur 44 Prioriteiten van de middelen (Liker principes) van PISM.   
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Met	een	bottleneck	analyse	wordt	een	overzicht	gegeven	van	de	coördinaten	van	de	moeilijkheidsgraad	
en de prioriteit op basis van de Liker principes. Het zijn instrumenten om het proces op doelmatige wijze 
te sturen. In deze weergave is duidelijk zichtbaar waar en hoe de verbeterslag het beste kan beginnen. 
Het	grootste	effect	wordt	bereikt	door	met	de	hoogste	prioriteit	(rechts	in	de	figuur)	te	beginnen.

Figuur 45 Bottleneck analyse van de moeilijkheidsgraaden prioriteit Liker principes. 
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In de benchmark onder Matrix 10 (tabel 32) valt op dat de moeilijkheidsgraad van de principes van Liker1 
voor zowel de aannemers als de onderaannemers nagenoeg gelijk is. De onderlinge verschillen zijn mini-
maal.	Dit	strookt	met	de	T-test	analyse,	die	aangeeft	dat	er	geen	significant	verschil	is	tussen	het	denken	
van de aannemers en de onderaannemers. 
Het eerste principe van Liker dat opvalt is principe 7 visualisatie. Visualisatie vergroot het projectover-
zicht. Het is een essentieel onderdeel van PISM, waarin voorgesteld wordt om vooraf door inbreng van 
gezamenlijke kennis en ervaring het inzicht in het proces te vergroten. Dit wil zeggen dat ook dieper in 
het proces moet worden gekeken wat vraagt om transparantie en openheid naar elkaar. Hoe respect-
voller met partners wordt omgegaan hoe hoger het rendement van de visualisatie. De hoge prioriteit 
van	de	Liker	principes	10	en	11	onderbouwen	dit	belang.	De	hoogste	prioriteit	(15,28%)	in	relatie	tot	de	
kenmerken van de klantvraag heeft principe 11. Dit principe geeft aan dat men respectvol met onder-
aannemers moet omgaan. Respectvol in het kader van samenwerking wil zeggen met een partij in zee 
gaan, een lange termijn relatie aangaan, effectief communiceren, direct verbeteren (Gao and Low, 2014). 
uit	de	enquêtevraag	‘hoe	wordt	na	de	aanbesteding	de	uitslag	aan	u	bekend	gemaakt’	(q46)	volgt	het	
tegenovergestelde namelijk dat men niet erg open is naar elkaar toe. 

[1] De principes van Liker worden aangegeven met Liker 1, liker 2, enz.

H 5.4.6.1
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Over familiebedrijven is men positiever dan over niet-familiebedrijven (q49). Het verschil is ongeveer 
een half punt op de Likertschaal. Veel waarde wordt door de respondenten ook gehecht aan principe 
13, neem beslissingen door consensus te bereiken en overweeg alle opties. De prioriteiten van Liker 11 
(respecteren van de onderaannemer) komt in de visie van het onderzoek overeen met het werken met 
goede bekende partijen waar men op kan bouwen, het hebben van een langetermijnrelatie, het effectief 
communiceren en direct verbeteren. De combinatie van de principes met de hoogste prioriteit, Liker 11 
met Liker 13 (het bekijken van consensus) is bevestiging dat men graag wil samenwerken. De voordelen 
van deze samenwerking zijn door de respondenten tot uitdrukking gekomen (q63_01/q63_08) door de 
hoge	waardering	(mean	ca.	4,0000)	voor:	meer	duidelijkheid	in	detailleringen,	voorkomen	van	risico’s	en	
onzekerheden, bepalen van de werkvolgorde en voortgang, benutting van elkaars capaciteiten. 
De bottleneck analyse geeft in een oogopslag een duidelijk beeld van de moeilijkheid en de prioriteit 
van de variabelen. Kwaliteitsborging valt op door de relatief lage prioriteit en moeilijkheidsgraad (4,39 
en 4,0). Het wordt daarmee niet gezien als probleem, terwijl het voor de klantwaarde zeer belangrijk is. 
In de bottleneck analyse	zijn	alle	principes	grafisch	weergegeven.	Gezien	de	hoge	moeilijkheidsgraad	en	
hoge prioriteit van de toepassing van de principes van Liker zijn er nog vele verbeteringsmogelijkheden. 
Effectief verbeteren kan door voor elk principe van Liker de afweging te maken tussen een hoge prioriteit 
en een lage moeilijkheid. 
Vanwege	het	geringe	aantal	enquêtevragen	die	een	relatie	hebben	met	de	filosofie,	het	proces	en	
ontwikkeling is de verhouding van de prioriteit met de overige principes minder. Om deze reden is bij 
paragraaf	5.1.2	gekozen	voor	de	4	P’s.	Voor	het	resultaat	van	het	onderzoek	is	dit	niet	van	belang.		

H 5.4.6.1
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5.4.6.2 
Parts–process phase Matrix 11

Deze fase legt de relatie tussen de onderdelen, de 14 principes van Liker, uit de vorige matrix en de 
procesfasen uit PISM. Deze procesfasen zijn in paragraaf 4.2 beschreven, het zijn:
1. Selectie van de onderaannemers;
2. Voorbereiding;
3. Risicomanagement; en
4. Procesbeheersing.

In deze matrix, Parts-Process Phase Matrix 11 wordt de relatie gelegd tussen de onderdelen (horizontaal) 
en de plaats in het proces, de procesfase (verticaal). Voor de statistische verwerking zijn van de proces-
fasen nieuwe samengestelde variabelen gemaakt. Zie bijlage paragraaf 5.4.6.11 Matrix 11. Matrix 11 is 
uitgebreid met een benchmark van de mean van de antwoorden van de respondenten voor de genoem-
de procesfasen (tabel 33). 

Tabel 33 Matrix 11 prioriteit van de procesfasen van de Liker parts. 

PARTS - PROCESS PHASE MATRIX 11

PARTS DEPLOYMENT

PARTS 
PRIORITY

PROCESS PHASE DEPLOYMENT

totaal

selectie 
onderaan 
nemers

voor-
bereiding

risicomanage-
ment

evaluatie /
bijsturing

Liker 1 3,67
Liker 2 3,27
Liker 3 3,10
Liker 4 4,31
Liker 5 4,38
Liker 6 4,61
Liker 7 11,54
Liker 8 8,44
Liker 9 6,36
Liker 10 12,44
Liker 11 13,23
Liker 12 3,75
Liker 13 14,24
Liker 14 6,48

absolute weight 4,4130 2,9544 3,3609 3,0180 13,7463
Characteristic Priority (QCW) 32,10 21,49 24,45 21,95 100,00
Benchmarkingprocess phase mean

aannemers (7) 4,0647 3,8830 3,8617 3,7306 3,8850
groep 1 4,0415 3,6772 3,7197 3,6365 3,7687
groep 2 3,9307 3,6330 3,5625 3,5154 3,6604
groep 3 3,9034 3,6469 3,6842 3,5709 3,7014
groep 4 4,0123 4,2126 3,7855 3,6154 3,9065
groep 5 4,3063 3,8830 4,4167 4,2028 4,2022

mean groep 1-7 4,0225 3,7743 3,8127 3,6668 3,8191
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	Het	bijbehorende	staafdiagram	is	onderstaand	weergegeven	(figuur	46).

Figuur 46 Procesfasen volgens PISM. De selecties worden sequentieel uitgevoerd. 
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Matrix 11 is een opdeling van de aanpak van het bouwproces in de fasen van PISM. De hoogste prioriteit 
heeft	de	selectie	van	de	partners	(32,10%).	Dit	is	de	factor	mensen.	aan	de	traditionele	selectiemethoden	
wordt	de	voorwaarde	gesteld	om	de	Lean	filosofie	van	Liker	te	volgen.	De	overige	drie	fasen,	voorberei-
ding, risicomanagement en procesbeheersing geven de vervolgstappen weer die nodig zijn om tot een 
concurrerende aanbieding en een goed lopend bouwproces te komen, de prestatie van het bouwproces 
te beheersen/verbeteren. In paragraaf 4.1 zijn deze stappen uitgebreid beschreven.

Conclusie 5.4.6. De analyse zoals is beschreven onder Matrix 10 kan worden samengevat dat men het 
belangrijk vindt een goed inzicht in het project te hebben. Men bereid is om hiervoor respectvoller met 
elkaar om te gaan door zoveel mogelijk met een partij in zee te gaan, lange termijn relaties aan te gaan 
met deze partijen, goed wil communiceren (open zijn naar elkaar) en bereid is om te verbeteren. Deze 
conclusies bevestigen dat men graag samenwerkt. De resultaten van Matrix 10 bevestigen de strategi-
sche uitgangspunten zoals die zijn verwoord in de eerste macro groep strategie. 
Matrix 11 laat voor de 4 procesfasen van PISM ongeveer gelijke waarden zien per procesfase. De selectie 
van de onderaannemers wordt als iets belangrijker ervaren. Dit komt overeen met de Liker principes die 
stellen dat de mens de belangrijkste factor is. Het is een leuke bijkomstigheid dat de variabele de selec-
tie van de ondernemers zowel voor wat betreft de plaats in het proces als voor het belang in het proces 
op de eerste plaats komen. 
De analyses van Matrix 10 en 11 bevestigen dat het op basis van vraag 4 ontworpen model (PISM) leidt 
tot een betere samenwerking.

H 5.4.6.2
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5.5  
Betrouwbaarheid/validatie van de methode

In paragraaf 5.4 is geconcludeerd PISM een model is om de samenwerking tussen de aannemer en de 
onderaannemer te verbeteren. In deze paragraaf wordt op bouwprojecten getoetst of PISM geschikt is 
om de samenwerking tussen de aannemer en de onderaannemer te verbeteren en of deze betere samen-
werking meetbaar is met de indicatoren zoals deze zijn geformuleerd in paragraaf 4.3.1. te weten: prijs, 
sfeer en kwaliteit?

De	QFD-methode	volgens	Maritan	gebruikt	voor	het	meten	van	de	betrouwbaarheid	Matrix	12	Request 
–product fault Matrix (12). Voor het maken van deze Matrix 12 wordt een systematisch overzicht gemaakt 
van de kenmerken waaraan de klantvraag moet voldoen zoals deze zijn geformuleerd in Matrix 5, House 
of quality. De kenmerken van de klantvraag worden vergeleken met de praktijkresultaten. De bottleneck 
analyse geeft de moeilijkheid en de prioriteit van de behaalde resultaten weer. 
PISM is een conceptmodel dat de methode van samenwerken op een project betreft. De voorgaande 
QFD-matrices	vertegenwoordigen	de	opeenvolgende	stappen	in	het	proces	dat	leidt	tot	een	verfijning	
van de prioriteiten voor verbetering van het product. Deze verbetering betreft de samenwerking van de 
partijen op een project om te komen tot een betere prijs, sfeer en kwaliteit. Het resultaat van de aanpak 
met PISM is het eerst zichtbaar in het aanbestedingstraject. Bij de aanbesteding ziet men of de op deze 
manier gemaakte offerte resultaat heeft opgeleverd. Het te meten onderdeel van de samenwerking is 
alleen maar de prijs. De andere factoren, de stappen zoals die zijn gezet in PISM kunnen moeilijk recht-
streeks worden gemeten. Wel kan de relatie gelegd worden tussen de beoogde doelen in PISM en het 
werkelijke resultaat van het project. Dit kan alleen tijdens een project of achteraf. 
PISM, waarin vooraf aan de realisatie van een project de manier van werken, de volgorde van werken en 
de rol van iedere partij is vermeld, is nog niet toegepast. Een controle hierop door de vooraf bepaalde 
uitgangspunten bij de realisatie te toetsen, is nog niet mogelijk. Om toch een toetsing op PISM te kun-
nen	uitvoeren	is	een	aparte	enquête	gemaakt	waarin	essentiële	vragen	zijn	opgenomen	met	betrekking	
tot het verband tussen de kenmerken van PISM en de realisatie van een project. De vragen zijn een 
meting van de manier van samenwerken, de informatieverstrekking, de voorbereiding en het werkelijke 
proces met als belangrijke onderdelen daarin de hulpmiddelen en detailleringen. Deze enquêtevragen 
zijn	vanwege	hun	directe	binding	specifiek	gesteld	aan	respondenten	van	een	betreffend	project.	in	dit	
onderzoek zijn deze aanvullende enquêtes gehouden bij de projectgroepen 3, 5, 6 en 7. De aanvullende 
enquêtevragen staan dus los van de overige enquêtes. Dit wil zeggen dat de kenmerken niet rechtstreeks 
vergeleken kunnen worden met de resultaten uit de eerdere matrices. 
De	validiteit	van	de	gehanteerde	QFD-methode	om	aan	te	tonen	dat	het	gestelde	strategisch	doel	vol-
doet, wordt uitgevoerd door drie veel gebruikte analysetechnieken te combineren. In de onderstaande 
afbeelding	is	dit	schematisch	aangegeven	(figuur	47).	
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Figuur 47 Methoden voor validatie QFD. 

Spinnenweb diagramAHP analyse

PCA analyse
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De analyses worden onderstaand beschreven te beginnen met de Principal Component Analysis (PCA) 
analyse, gevolgd door de AHP-ananlyse en het spinnenwebdiagram. Om te voorkomen dat aan de 
gebruikte bewoordingen bij de verschillende analyses verkeerde betekenissen worden toegekend is in 
bijlage 5.5 een overzicht gemaakt waar de gebruikte benamingen per model staan beschreven. De bena-
mingen hebben per regel dezelfde betekenis.
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5.5.1   
PCA-analyse

De eerste analyse is met behulp van technieken uit de multivariate statistiek. De Principale Componenten 
Analyse (PCA) is hiervoor het meest geschikt (Manly et al, 2017) omdat deze geen gebruik maakt van de 
verdelingen van de onderliggende variabelen. In deze techniek worden, met behulp van matrixrekening 
aan de hand van de correlatiematrix, de relevante dimensies bepaald. 
Deze dimensies, (hoofd)componenten genaamd, beschrijven de belangrijkste grootheden die in de 
enquête een rol spelen. 

Tabel 34 Total Variance Explained, geeft de Eigenvalue van elke component weer. 

Total Variance Explained

Component
Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative %
1 6,176 56,148 56,148 6,176 56,148 56,148
2 1,145 10,410 66,559 1,145 10,410 66,559
3 ,896 8,149 74,708
4 ,722 6,564 81,272
5 ,544 4,948 86,220
6 ,447 4,063 90,283
7 ,355 3,231 93,514
8 ,269 2,447 95,961
9 ,217 1,973 97,934
10 ,155 1,405 99,339
11 ,073 ,661 100,000

Extraction Method: Principal Component Analysis.

H 5.5.1
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Tabel 35 Gecombineerde tabel van de communalities en de componenten. 

Component Matrixaa communalities

Component
Initial Extraction

1 2
inzet/motivatie van de deelnemers aan het 
bouwproces ,825 ,077 1,000 ,686

de manier van samenwerken van de partijen ,797 -,347 1,000 ,756
goed doordachte praktische constructies en 
detailleringen ,782 ,214 1,000 ,658

de manier van organiseren op de bouwplaats ,676 -,365 1,000 ,590
de voorbereiding door het bedrijfsbureau (werkvoor-
bereiding + calculatie) ,795 ,334 1,000 ,744

het logistieke proces ,718 ,051 1,000 ,518
de juiste/geschiktste hulpmiddelen ,700 ,289 1,000 ,573
tijdige informatie en beslissingen ,532 ,594 1,000 ,636
de samenwerking van de betrokken mensen(werk-
sfeer) ,667 -,498 1,000 ,693

respect voor elkaar ,794 -,198 1,000 ,670
onderling vertrouwen ,892 -,043 1,000 ,797

Extraction Method: Principal Component Analysis.
a. 2 components extracted.

H 5.5.1
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De PCA- analyse is toegepast op 11 variabelen. De Kaiser-Meyer-Olkin test laat zien dat het een adequa-
te steekproef is om een PCA uit te voeren, KMO is 0,832 wat goed is (Hutcheson and Sofronio, 1999). De 
Bartlett’s	test	of	sphericity	is	significant,	wat	te	zien	is	aan	een	voldoende	hoge	correlatie.	De	PCa	heeft	
geleid	tot	datareductie	en	levert	2	dimensies	(componenten)	op,	die	samen	ca.	67%	van	de	variatie	in	de	
dataset verklaren (zie tabel 34). 
Component 1 bevat de systeemvariabelen (tabel 35). Deze geeft de top-down sturing van het bouwpro-
ces weer. Alle variabelen dragen positief bij aan deze component. In het AHP-model komt dit overeen 
met de sturing van het proces, dat de dimensie prijs, en gedeeltelijk kwaliteit (mbt ontwerp) omvat. De 
loadings, de correlaties van de variabelen met component 1 zijn alle hoog tot zeer hoog, wat een hoge 
verklaarde variatie (communality) oplevert. Component 2 bevat de mensgebonden variabelen (tabel 35). 
Deze geeft de bottom-up bijdrage aan het model. Hierin zijn de samenwerking van partijen, organisatie 
e.d. opgenomen, de regeling (van de beheersing) van het proces. In het AHP-model komt dit overeen 
met de dimensie sfeer, en gedeeltelijk kwaliteit (mbt uitvoering). Opvallend is dat de loadings, de correla-
ties van de variabelen met component 2, negatief zijn voor de variabelen die de samenwerking beschrij-
ven en positief voor de kwaliteit van het proces. Dit impliceert dat er mogelijk prestatieverbetering te 
behalen is door de samenwerking in het bouwproces te verbeteren. De twee genoemde componenten 
onderbouwen op elegante wijze het model dat in dit onderzoek centraal staat, een model met drie facto-
ren	(van	top-down	naar	bottom-up):	prijs	-	kwaliteit	–	sfeer	(figuur	48).	

Figuur 48 Componenten plot.
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Figuur 49 De factoren tbv samenwerking op projecten.
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in	paragraaf	4.2.1	is	beschreven	wat	in	dit	onderzoek	onder	de	KPi’s	prijs,	kwaliteit	en	sfeer	wordt	ver-
staan. Het zijn geen abstracte begrippen, maar het zijn de onderliggende elementen die in dit onderzoek 
de	waarden	van	de	KPi’s	bepalen.	Dit	is	de	reden	dat	de	KPi’s	elkaar	deels	overlappen.	
Op deze wijze wordt een dataset gereduceerd tot een geringer aantal dimensies, de informatie.
Andere beschikbare technieken zoals Factor Analyse	(Fa)	en	Structural Equation Modeling (SEM) zijn 
minder geschikt voor de analyse omdat aan de modeleisen hiervoor niet voldaan is.
De PCA-analyse is de eerste analyse die de link legt tussen de data en het strategische doel dat in Matrix 
1 naar voren is gekomen. De PCA-analyse laat een duidelijk verschil zien tussen de top-down aansturing 
en de bottom-up invulling hiervan. 
De negatieve loadings van component 2 hebben betrekking op de variabelen waar de samenwerking 
verbeterd kan worden en daardoor de sfeer op projecten toeneemt (zie tabel 35). De eerste variabele die 
hiervoor in aanmerking komt is de manier van samenwerken van de partijen1 met een loading van -0,347, 
de tweede variabele is de manier van organiseren op de bouwplaats2 met een loading van -0,365. De 
derde variabele is de samenwerking van de betrokken mensen3 met een loading van -0,498. De vierde 
variabele is respect voor elkaar met een loading van -0,198 en de laatste variabele is onderling vertrou-
wen met een loading van -0,043. Op de laatste twee variabelen moet door mensen gestuurd worden.  

[1] Bijvoorbeeld tussen een vloerlegger en een stucadoor. 
[2] Dit betreft de zaken die op de bouwplaats zelf worden opgelost.
[3] Dit is de werksfeer en geeft aan hoe de mensen onderling met elkaar omgaan.
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5.5.2   
Spinnenwebdiagram

Het spinnenwebdiagram is een visualisatie van de resultaten per project, waarmee een goede vergelij-
king	tussen	de	projecten	kan	worden	gemaakt.	Het	diagram	(figuur	50)	geeft	met	een	kleur	het	project	
aan (zie tabel 11 voor de projectnummers). De gebruikte waarden zijn de mean per variabele en per 
project. Er zijn geen verdere bewerkingen uitgevoerd

Figuur 50 Resultaten per project. 
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De projecten staan in volgorde van hoogte van de waarden van de variabele ‘het verloop van het pro-
ject’.	Deze	(mean) varieert van 3,0968 tot 4,0000. De lijnen van het diagram lopen redelijk gelijkmatig 
met deze score, er zijn slechts enkele uitschieters. De manier van samenwerken is voor project 5 het 
hoogst, maar daar staat een lagere waarde tegenover voor de manier van organiseren op de bouwplaats. 
Dit wil zeggen, dat de onderlinge samenwerking tussen de personen weliswaar goed is, maar dat vanuit 
de leiding de organisatie minder is. Misschien is dit de reden dat de manier van samenwerken zich daar-
aan heeft aangepast. Voor project 6 is het tegengestelde aan de orde, een lagere waardering voor de 
manier van samenwerken van de partijen en een hogere waardering voor de manier van organiseren op 
de bouwplaats. Bij project 7 is de werksfeer tussen de personen minder en ook de manier van organise-
ren. Als de oorzaak hetzelfde zou zijn als voor project 5 en 6 dan zou een andere manier van organisatie 
of	samenwerking	eruit	moeten	springen,	zeker	omdat	de	score	voor	‘het	verloop	van	het	project’	van	
project 7 het hoogst is. Het is moeilijk dit verschijnsel te verklaren. 
Afgezien van de hierboven genoemde afwijkingen strookt het gemiddelde van het verloop over de pro-
jecten (3,5362) goed met het gemiddelde van de onderliggende variabelen van de projecten ( 3,3999). 
Het is positief dat deze waarden vrij dicht bij elkaar liggen, het duidt op een gelijkmatige beoordeling 
door de respondenten. Op zich zijn deze waarden ook niet slecht, zeker omdat men op de projecten niet 
Lean heeft gewerkt. Opvallend is dat het onderling vertrouwen van project 3 lager is dan het gemiddelde 
van alle variabelen. Uitgezonderd project 3 zijn alle projecten uitgevoerd door familiebedrijven.

H 5.5.2



175H 5.5.3

5.5.3   
AHP-analyse

De AHP-analyse is een effectieve tool voor het nemen van beslissingen. De methode is gebaseerd op het 
bepalen van de prioriteiten. Het uitgangspunt voor het bepalen van de prioriteiten is de mean waarde 
van de variabele. De methode is op dezelfde manier uitgevoerd zoals bij Matrix 1 is beschreven. De 
hoogte van de waarde van de prioriteit geeft de belangrijkheid voor verbetering aan. 

Tabel 36 AHP-matrix 11 prioriteiten van de toetsvariabelen van het QFD-model.

AHP STRATEGIC FUNCTION MATRIX (7)
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FU
NC

TI
O

N 
DE

PL
O

YM
EN

T

A inzet/motivatie van de deelnemers aan 
het bouwproces 1,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,33 0,33 3,00 0,11 0,17 0,32 0,12 0,17 0,20 0,13 0,12 0,01 0,08 0,20 1,63 14,79

B de manier van samenwerken van de partijen 0,33 1,00 0,33 3,00 0,33 3,00 3,00 3,00 3,00 0,33 0,33 0,03 0,06 0,04 0,07 0,02 0,20 0,13 0,12 0,10 0,08 0,02 0,87 7,91
C goed doordachte praktische constructies 

en detailleringen 0,33 3,00 1,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 0,33 3,00 0,03 0,17 0,11 0,12 0,17 0,20 0,13 0,12 0,17 0,08 0,20 1,50 13,64
D de manier van organiseren op de bouwplaats 0,20 0,33 0,20 1,00 0,20 0,20 0,33 0,33 0,33 0,20 0,20 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,05 0,01 0,21 1,91
E de voorbereiding door het bedrijfsbureau 

(werkvoorbereiding +calculatie) 0,33 3,00 0,33 5,00 1,00 0,33 3,00 3,00 3,00 0,33 0,33 0,03 0,17 0,04 0,12 0,06 0,02 0,13 0,12 0,10 0,08 0,02 0,89 8,07
F het logistieke proces 0,33 0,33 0,33 5,00 3,00 1,00 3,00 3,00 3,00 0,33 3,00 0,04 0,02 0,04 0,12 0,17 0,07 0,13 0,12 0,10 0,08 0,20 1,08 9,78
G de juiste/geschiktste hulpmiddelen 0,33 0,33 0,33 3,00 0,33 0,33 1,00 3,00 3,00 0,33 0,33 0,03 0,02 0,04 0,07 0,02 0,02 0,04 0,12 0,10 0,08 0,02 0,56 5,13
H tijdige informatie en beslissingen 0,33 0,33 0,33 3,00 0,33 0,33 0,33 1,00 3,00 0,33 0,33 0,03 0,02 0,04 0,07 0,02 0,02 0,01 0,04 0,10 0,08 0,02 0,46 4,16
I de samenwerking van de betrokken 

mensen(werksfeer) 3,00 0,33 0,20 3,00 0,33 0,33 0,33 0,33 1,00 0,20 0,33 0,32 0,02 0,02 0,07 0,02 0,02 0,01 0,01 0,03 0,05 0,02 0,60 5,44
J respect voor elkaar 3,00 3,00 3,00 5,00 3,00 3,00 3,00 3,00 5,00 1,00 3,00 0,32 0,17 0,32 0,12 0,17 0,20 0,13 0,12 0,17 0,25 0,20 2,16 19,64
K onderling vertrouwen 0,33 3,00 0,33 5,00 3,00 0,33 3,00 3,00 3,00 0,33 1 0,0347 0,1700 0,0352 0,1163 0,1712 0,0222 0,1305 0,1169 0,1011 0,0817 0,0673 1,05 9,52

Totaal 9,51 17,65 9,38 43,00 17,52 14,85 22,99 25,66 29,66 4,04 14,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 11,00 100,00

1 = de rij is even belangrijk als de kolom
3 = iets belangrijker
5 = belangrijker
7 = veel belangrijker
9 = zeer veel belangrijker
0,33 = iets minder belangrijk
0,20 = minder belangrijk
0,14 = veel minder belangrijk
0,11 = heel veel minder belangrijk

De	prioriteitswaarden	uit	de	matrix	(tabel	36)	zijn	onderstaand	in	een	staafdiagram	(figuur	51)	weer-gegeven.	

Figuur 51 Toetsvariabelen van het QFD-model. (Bouwplaats organisatie).
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De vier variabelen met de hoogste prioriteit zijn opeenvolgend inzet/motivatie van de deelnemers aan 
het	bouwproces	(14,79%),	samenwerking	van	de	betrokken	mensen	(16,50%),	tijdige	informatie	en	beslis-
singen	(12,58%)	en	de	manier	van	samenwerken	van	de	partijen	(10,47%).	Deze	percentages	correspon-
deren met de gemiddelde waarden zoals in het spinnenweb diagram zijn verwerkt. Het slechtst beoor-
deeld is de manier van organiseren op de bouwplaats. Er wordt dan veel ad hoc gewerkt. Improvisatie is 
dan een noodmiddel dat slechts gebruikt dient te worden in geval de werkelijke organisatie tekortschiet.
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5.6   
AHP-analyse

In deze paragraaf worden achtereenvolgens de 
conclusies met betrekking tot de marktanalyse, de 
interpretatie hiervan en de analyses opgebouwd 
naar als laatste de test van de betrouwbaarheid 
van het verkregen resultaat.  

In paragraaf 5.2, de opbouw van de enquêtes, 
worden het verzamelen en verwerken van de data 
ter voorbereiding op het maken van de database 
uitvoerig beschreven. De data zijn verdeeld in 17 
groepen, die zijn onderverdeeld in twee groepen 
te weten de enquêtegroepen en de projectgroe-
pen. Door deze verdeling is de mogelijkheid 
geschapen om ondanks het feit dat er op de 
projecten niet Lean wordt gewerkt, de gegevens 
toch voor de betrouwbaarheidsmeting te kunnen 
gebruiken. Om een werkbare database te krijgen 
is waardering van de data nodig (paragraaf 5.3.1). 
De uitgebreide enquête bestaat voor een groot 
deel uit vragen gemeten op een 5-punts Likert 
schaal. Deze schaal geeft voldoende detail en 
suggereert geen onnodige nauwkeurigheid. Voor 
de degelijkheid van de analyse is waar nodig de 
betrouwbaarheidstest	Crohnbach’s	alpha	toege-
past. 
De eerste stap van de analyse bestaat uit beschrij-
vende statistiek (zie paragraaf 5.3.2). Hoe denkt de 
markt over verschillende aspecten?
Voor dit onderzoek zijn enquêtevragen uitgewerkt 
die direct verband houden met de procesfasen van 
PISM. De eerste analyse betreft de kenmerken van 
de bedrijven. Hiervoor is een verdeling gemaakt 
naar branchegroep versus omzet en de bedrijfs-
grootte.	De	omzetverdeling	is	uitgedrukt	in	%	per	
categorie (woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie, 
onderhoud en restauratie). De groepen aanne-
mer en onderaannemer worden in dit onderzoek 
steeds t.o.v. elkaar beoordeeld, reden waarom er 

per categorie een analyse is uitgevoerd tussen de 
aannemer en de onderaannemer. Een verdeling op 
deze basis ,is voor de omzet ook gemaakt, hieruit 
blijkt	dat	de	omzet	in	%	van	de	groep	aannemers	
zowel, als de groep onderaannemers per categorie 
ongeveer	even	groot	is.	Dit	laat	zien	dat	>80%	van	
het werk op bouwprojecten door onderaannemers 
wordt uitgevoerd. Het andere kenmerk betreft 
de grootte van de bedrijven. Vanwege de aard 
van dit onderzoek namelijk het analyseren van de 
verschillen tussen aannemers en onderaannemers 
om te komen tot een betere samenwerking, wordt 
de bedrijfsgrootte van de groepen uitgedrukt in 
fte’s	in	plaats	van	in	euro’s	omzet.	De	gemiddelde	
groepsgrootte kan worden gerekend tot kleine- en 
(kleine)middenbedrijven	tot	110	fte’s.
De tweede groep analyses betreft de procesfasen 
van PISM, waarvan de selectie van de best pas-
sende onderaannemers de eerste is. De resultaten 
van de vraag wat van belang is bij de keuze wordt 
d.m.v. tabel 14 weergegeven. De variabelen met 
een mean > 4,0000 kunnen als zeer belangrijk 
beschouwd worden. Dit zijn de meeste opties 
(variabelen) die bovendien een sterke relatie met 
de Liker principes hebben. Voor de verbetering 
van de samenwerking is dit een positief uitgangs-
punt. Deze samenwerking wordt door de partijen 
nog expliciet als belangrijk bevestigd (blijkt uit 
vraag q0064). Van de variabelen <4,0000 valt op 
dat er in relatie tot de bovenste groep een paar 
variabelen eigenlijk hoger zou moeten zijn, name-
lijk bedrijfscultuur en transparantie van calculaties 
en resultaten. Waarschijnlijk zijn deze vanwege het 
wantrouwen in de markt zo laag. 
De tweede procesfase binnen PISM betreft 
voorbereiding. In deze fase bepalen de aanne-
mer en de onderaannemers samen hoe ze het 
bouwproces gaan uitvoeren. De bedoeling hiervan 
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is dat elkaars mogelijkheden en kennis worden 
gebruikt om een zo effectief mogelijk proces op te 
bouwen ten voordele van alle partijen. Hoe denkt 
u projectresultaten te kunnen verbeteren wordt in 
tabel 15 weergegeven. Evenals bij de selectie van 
onderaannemers wordt zeer veel waarde gehecht 
aan het nakomen van afspraken. Het betreft de 
mensen dus de categorie P 3 van Liker. Tijdige 
informatieverstrekking is een belangrijk punt dat 
dikwijls zeer te wensen overlaat. Het kan zowel 
informatie van de opdrachtgever als van de eigen 
bedrijfsleiding zijn. Op de werkvloer moet men 
weten wat en hoe iets gemaakt moet worden. 
Het heeft een relatie met het proces en kan onder 
de categorie P 2 van Liker geschaard worden. 
Ervaringen niet verloren laten gaan wordt ook als 
zeer belangrijk beoordeeld. Het is opvallend dat 
deze variabele zo hoog scoort. Het is namelijk het 
verbeter- en leerproces van Liker, dat gerealiseerd 
wordt door standaardisatie. Al de genoemde op-
ties (variabelen) scoren hoog tot de optie perfectie 
nastreven wat weer een typische Lean topic is. Alle 
opties daaronder hebben een relatie met de Lean 
cultuur. De waardering is lager, maar nog steeds 
niet echt slecht als men de mean bekijkt. Conclu-
derend kan worden gesteld dat de respondenten 
een sterke voorkeur hebben voor het gezamenlijk 
vaststellen van het uitvoeringsproces. 
De derde procesfase van PISM is risicomanage-
ment, het gezamenlijk overwegen en op basis 
daarvan beslissingen nemen die voor alle partijen 
van invloed zijn om tot een aanbieding voor het 
maken van een project te komen. Hoever men 
hierin gaat is afhankelijk van de opgebouwde 
relatie. Het blijkt dat men nog veel moeite heeft 
om de eigen identiteit vrij te geven. 
De laatste procesfase van PISM is projectbeheer-
sing. Het uitgangspunt hierbij is dat het project 

wordt geleid onder de conditie van een goede on-
derlinge sfeer om daarmee voor zowel de interne 
als de externe klanten een maximaal resultaat te 
bereiken. De sfeer op een project wordt bepaald 
door de omstandigheden waaronder gewerkt 
wordt en hoe men kan werken. De respondenten 
bevestigen dat een goede sfeer belangrijk is voor 
een prettig verloop van een project. Voor het 
sturen van het proces wordt LPS voorgesteld. Men 
staat hier wel achter en begrijpt dat men voor 
succes goed begeleid moet worden en gezamen-
lijk moet acteren. De essentie is dat alle partijen 
betrokken worden en hun kennis en ervaring be-
nutten. Het model is daarmee zeer geschikt voor 
de procesbeheersing.

Om inzicht te krijgen in hoe de samenwerking 
tussen de partijen aannemer en onderaannemer 
verbeterd kan worden is het nuttig om te weten of 
de partijen hetzelfde denken (paragraaf 5.3.3). Dit 
is de reden dat een toets wordt uitgevoerd om de 
verschillen tussen de beide gekoppelde steekproe-
ven te meten (T-test). De verdeling van de groepen 
aannemer versus onderaannemer is op basis van 
de relatie tussen de enquête en de Liker principes. 
De resultaten geven aan, dat de groepen op P 1 – 
P	4	niet	significant	van	elkaar	verschillen.	Hiermee	
is aangetoond dat de beide groepen hetzelfde 
denken. Dit wil zeggen dat ze statistisch als een 
homogene groep kunnen worden beschouwd. Dit 
maakt implementatie gemakkelijker.
De uitgebreidste en belangrijkste analyses die 
leiden	tot	PisM	zijn	de	QFD	analyses.	QFD	is	een	
krachtige proactieve methode om de klanteisen en 
de procesmogelijkheden op elkaar af te stemmen 
gedurende alle productontwikkelingsfasen (zie 
paragraaf	3.4.6).	in	de	QFD-analyse	is	de	systema-
tische inbedding van de principes van Liker door 
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toepassing van de methode van Maritan in een 
overzichtelijke manier zichtbaar gemaakt. De resul-
taten	van	de	QFD	analyses	worden	onderstaand	
per macro aandachtsgebied beschreven. 
De analyses van Matrix 1-3 (paragraaf 5.4.1) geven 
aan dat de te volgen strategie om tot een betere 
samenwerking tussen aannemer en onderaan-
nemers op bouwprojecten te geraken is door te 
werken met goede bekende partijen, volgens het 
managementmodel van Liker en te streven naar 
een goede sfeer tussen de partijen. 
Matrix 4-5 (paragraaf 5.4.2). Matrix 4 de factoren 
die een relatie hebben met de samenwerking 
tussen de aannemer en de onderaannemer zijn: 
goede projectresultaten, prettig verloop van een 
project,	flexibiliteit	in	plannen,	eigen	inbreng,	en	
zekerheid. De waardering is ongeveer voor iedere 
samengestelde variabele evenhoog gewaardeerd 
t.w.	ca.	20%.	Onderling	is	er	nog	wel	verschil	
tussen de groepen wat verklaard kan worden door 
het soort bedrijven.
De belangrijkste kenmerken van Matrix 5 hebben 
een relatie met de menselijke factor. Dit wil zeggen 
dat de samenwerking gestuurd kan worden door a) 
beter	te	doen	wat	men	zegt	(12,10%),	b)	benutten	
van	de	capaciteiten	van	de	mensen	(12,02%),	c)	

streven	naar	klanttevredenheid	(11,92%)	en	d)	
werken	met	capabele	partijen	(11,88%).	Het	kan	
toevallig zijn maar het is wel opvallend dat de rela-
tie met de variabele prijs, zoals deze in de enquête 
is geformuleerd zo sterk is.
Matrix 6-8. Naar voren komt een verschil tussen 
het denken van het hogere niveau de leiding en 
het onderlinge niveau de werkplek. Voor het hoge-
re	niveau	betreft	dit	de	variabelen	financiële	resul-
taten,	kortere	doorlooptijd	bevorderen,	efficiënter	
inzetten van personeel, een goede sfeer bevor-
deren. Voor het lagere niveau betreft dit verschil 
de variabelen: vertrouwen geven, een duidelijk 
productieplan en het benutten van de kennis van 
bedrijven. Dit zijn bouwplaats gebonden variabe-
len. Dit resultaat past bij het leiderschapsmodel 
volgens Liker (zie paragraaf 3.3.3.1) dat afwijkt van 
wat gebruikelijk is bij de meeste andere bedrijven. 
in	dit	leiderschapsmodel	(zie	figuur	12)	kunnen	
leiders de mate bepalen van top-down opdrachten 
of kiezen voor een bottom-up stijl, waarin mensen 
zelfstandig denken en beslissingen nemen. Om 
deze keuze verantwoord te kunnen maken moeten 
leiders diepgaand inzicht in het werk hebben en 
algemene expertise op het gebied van manage-
ment. De hiervoor benodigde mechanismen 

Figuur 52 Verbeelding van de werking van de 4 P’s.

P	1	filosofie

P 2 proces

P 3 mensen & partners

P 4 probleemoplossing
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hebben volgens Matrix 8 een relatie met kwaliteits-
borging, kennis delen en persoonlijk contact. De 
QFD	analyse	laat	met	dit	resultaat	de	samenhang	
zien tussen de enquêteresultaten en de principes 
van Liker. 
Matrix 9. In deze matrix wordt aangetoond, dat de 
Liker principes als innovatiemodel mogen worden 
gehanteerd.	De	verdeling	tussen	de	categorieën	is	
alleszins verklaarbaar.
De	filosofie	is	het	kader	van	het	managementmo-
del	van	Liker.	in	de	onderstaande	figuur	52	is	dit	
zichtbaar	gemaakt.	Zonder	deze	filosofie	heeft	het	
werken	op	deze	manier	geen	zin,	want	de	filosofie	
omvat het hele systeem, dat nader is uitgewerkt 
in P 2 het proces, P 3 mensen en partners, P 4 
probleemoplossing. De piramide van Liker, die van 
breed	naar	smal	loopt	(figuur	5)	wordt	door	figuur	
52 onderbouwd.

Het verschil tussen de prioriteit van proces (P 2) en 
mensen en partners (P 3) wordt veroorzaakt door 
de correlatie die beide hebben met de variabele 
projectdoel nastreven.  
Probleemoplossing, als kennis en verbeterings-
component, functioneert pas goed als met de 
componenten P 1-P 3 al (gedeeltelijk) wordt 
gewerkt. Het is daarmee aangetoond dat de Liker 
principes uitermate geschikt zijn om als innovatief 
model te werken om de samenwerking tussen aan-
nemer en onderaannemer te verbeteren. De Liker 
principes zijn daarmee het bewezen fundament 
van dit onderzoek.
Matrix 10-11. In Matrix 10 worden de onderlig-
gende 14 principes van Liker gekoppeld aan de 
kenmerken van de klantvraag. Het doel hiervan 
is om inzicht te krijgen in de Liker principes die 
bijdragen aan een sfeer op het bouwproject waarin 
de onderaannemer zich kan vinden en waarin hij 
bereid is om op de voorgestelde Lean-manier 
samen te werken. Anders gezegd is het werken 
met de Lean principes van Liker geschikt om aan 
de voorgestelde klantwaarde te voldoen.
De principes met de hoogste prioriteit zijn visua-
lisatie, respect voor personeel (mensen) en con-
sensus. Dit zijn de belangrijkste kenmerken zoals 

die in PISM aan de orde komen, de keuze van de 
best passende partij en vervolgens in overleg en 
overeenstemming (consensus) samenwerken. 
Uit de analyse van Matrix 10 volgt dus dat de 
respondenten PISM beoordelen als een goed 
model. Dit komt tot uitdrukking in de splitsing die 
is aangebracht tussen de selectie van de onder-
aannemer en de samenwerking door consensus. 
De kenmerken van de klantvraag komen overeen 
met de uitgangspunten van PISM.
In Matrix 11 (paragraaf 5.4.6.2) de laatste matrix 
wordt de genoemde relatie gelegd tussen de on-
derdelen (de 14 principes van Liker) en de proces-
fasen van PISM. De selectie van de (best passende) 
onderaannemers heeft de hoogste prioriteit. 
De onderaannemers zijn het meest betrokken bij 
het maakproces op het bouwproject (bouwplaats). 
Zij	nemen	voor	meer	dan	80%	van	de	totale	omzet	
van bouwprojecten voor hun rekening en zijn daar-
om van het allergrootste belang voor het slagen 
van bouwproces. 
De 4 procesfasen van PISM zijn: 
1. Selectie onderaannemers. Dit is tevens de 

eerste stap die genomen wordt in een aanbe-
stedingstraject/bouwproces; 

2. Voorbereiding. Deze wordt gedaan in combi-
natie met de gekozen onderaannemers. Door 
deze stap wordt de variatie van de taken door 
de inbreng van de onderaannemers vooraf al 
gedeeltelijk gereduceerd; 

3. risicomanagement.	De	aanwezige	risico’s	en	
het gewenste project resultaat wordt in deze 
fase bepaald. De opzet hiervan is dat deze 
analyses en besluiten genomen worden in 
afstemming met de betreffende onderaanne-
mers; en 

4. Procesbeheersing. De uitgangspunten hier-
voor zijn onderling bepaald in de procesfasen 
2 en 3. In deze fase worden de evaluaties 
gemeenschappelijk uitgevoerd en zonodig 
wordt ingegrepen om het proces te verbe-
teren of om in te spelen op onvoorziene 
omstandigheden allemaal met het doel de 
procesvariatie te verminderen. 
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Figuur 53 De nummers geven de volgorde van de procesfasen weer en de pijlen de onderlinge relatie.  

PISM
1. selectie

onderaannemers

3. risico
management

4. proces
beheersing

2. voorbereiding

De eerste fase van PISM, de selectie van de onderaannemers, heeft de hoogste prioriteit namelijk 
32,10%	en	is	van	grote	invloed	op	de	overige	fasen.	Deze	samenhang	tussen	de	procesfasen	van	PisM	
en de volgorde in het aanbestedingsproces/bouwproces1 wordt bovenstaand weergegeven. De activitei-
ten die vallen onder de drie overige procesfasen in volgorde van het schema zijn nagenoeg gelijkwaardig 
in	prioriteit,	namelijk:	21,49%,	24,45%	en	21,95%.	

De	betrouwbaarheid	van	de	QFD	methode	(paragraaf	5.5).	
De	betrouwbaarheid	van	de	gebruikte	QFD	methode	wordt	gemeten	door	de	de	PCa	analyse,	het	spin-
nenwebdiagram en de AHP analyse. 
De PCA analyse legt de link tussen de data en het strategische doel zoals in Matrix 1 zijn gehanteerd en 
in paragraaf 4.2.1 zijn geformuleerd. De PCA-analyse laat een duidelijk verschil zien tussen de top-down 
aansturing en de bottom-up invulling hiervan. 
De negatieve loadings van component 2 hebben betrekking op de variabelen waar de samenwerking 
verbeterd kan worden en daardoor de sfeer op projecten toeneemt (zie tabel 35). De variabelen die 
hiervoor in aanmerking komen zijn: de manier van samenwerken van de partijen2, de manier van organi-
seren op de bouwplaats3, de samenwerking van de betrokken mensen4, respect voor elkaar en onderling 
vertrouwen. Op de laatste twee variabelen moet door mensen gestuurd worden.  

[1] De nummering is in volgorde van het aanbestedingsproces.
[2] Bijvoorbeeld tussen een vloerlegger en een stucadoor. 
[3] Dit betreft de zaken die op de bouwplaats zelf worden opgelost.
[4] Dit is de werksfeer en geeft aan hoe de mensen onderling met elkaar omgaan.
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5.5.2 Het spinnenweb diagram kan gezien worden als het meetinstrument om een goede vergelijking 
tussen bouwprojecten te maken. Het laat op een duidelijke manier de resultaten zien zoals deze worden 
gemeten.
5.5.3. Met de AHP analyse kunnen op een effectieve manier beslissingen worden genomen. De varia-
belen met de hoogste prioriteit bij deze analyse zijn: inzet en motivatie van de deelnemers aan het 
bouwproces, de samenwerking met de betrokken mensen, tijdige informatie en beslissingen en de 
manier van samenwerken tussen de betrokken partijen. De manier van organiseren op de bouwplaats 
wordt het slechts beoordeeld.
Hiermee is het antwoord gegeven op onderzoeksvraag 5 deelvraag 4: Kan het op basis 
van deelvraag 3 ontworpen model (PISM) leiden tot een betere samenwerking tussen aannemer en 
onderaannemers op bouwprojecten?
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Dit proefschrift vindt aanleiding in een verwondering die onder-
zoeker gedurende een lange carrière als bouwondernemer in een 
middelgroot familiebedrijf heeft opgedaan. Die verwondering 
is gekoppeld aan de vaststelling, dat op bouwwerken waar de 
hoofdaannemer in harmonie met zijn onderaannemers samen-
werkt, het plezieriger werken is, er een zekere rust in het proces 
is en tevens dat dat meestal de werken zijn, waarop zowel door 
de hoofdaannemer als de onderaannemers een aantrekkelijke 
marge wordt behaald. De verwondering daarbij bestaat uit de 
vaststelling dat harmonieus samenwerken goed voor het proces 
en het rendement is, maar tegelijkertijd dat de projecten waar dit 
gebeurt eerder uitzondering dan regel zijn. 
Samenwerken is dus kennelijk geen vanzelfsprekendheid. In theo-
rie zou de motivatie om samen te werken zeer groot moeten zijn, 
maar in de praktijk blijkt dat geenszins het geval. Alom bekend 
is dat tussen bouwpartijen veel wantrouwen heerst en dat dat 
het opereren vanuit een gezamenlijk belang in de weg staat. Dat 
wantrouwen is voor een belangrijk deel te wijten aan de manier 
van aanbesteden, namelijk ‘op laagste prijs’.
Verreweg de meeste bouwopdrachten bij kleine en middelgrote 
werken worden conventioneel aanbesteed. Op enig moment 
moet er door de hoofdaannemer een offerte worden uitgebracht 
voor een reeds uitgewerkt plan met bestek. Om tot prijsvorming 
te komen wordt daarbij het bestek als het ware in stukken geknipt 
en worden onderaannemers gevraagd om op hun beurt een 
aanbieding te doen. Zowel opdrachtgever richting aanbiedende 
bouwers als ook de hoofdaannemer richting onderaannemers 
kopen vervolgens in op ‘laagste prijs’. 

HOOFDSTUK 6
Conclusie en aanbevelingen
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Het gevolg is dat aanbieders, op jacht naar de opdracht, sterk zijn gefocust om het offerte-
bedrag te drukken. Vaak gaat dat door niet krachtig in het bestek benoemde posten niet te 
begroten, disclaimers in te bouwen en door aan de inkoopkant met goedkopere alternatie-
ven te rekenen. Het moge duidelijk zijn dat deze wijze van handelen na opdracht tijdens het 
proces tot veel discussie kan leiden. Tevens dat deze handelswijze ten koste van kwaliteit 
kan gaan.
Deze klassieke aanbestedingsvorm, die bij kleine en middelgrote werken overwegend nog 
steeds wordt gehanteerd, heet Design-Bid-Build (DBB).

Weliswaar nog nauwelijks in de bouw doorgedrongen is er tegelijkertijd wel veel theorie-
vorm over productieprocessen, waarvan ook de betrokkenheid van toeleveranciers onder-
deel is. We hebben het dan bijvoorbeeld over Lean Production. Met name in industriële 
omgevingen is hiermee veel ervaring opgedaan en is binnen het veld aangeduid met ‘Lean 
Management’ veel gepubliceerd. 
Lean production is ontstaan bij Toyota. De wijze van organiseren van de productie (The 
Toyota Way) was dermate vernieuwend dat het ook de basis vormde voor veel theorievor-
ming. Liker leverde een belangrijke bijdrage met zijn analyses die leidden tot een 14-tal 
management principes. Het belangrijkste principe van Liker is principe 1 de filosofie, dit is 
de basis van de andere principes. Vanuit dit principe dat als uitgangspunt heeft het beleid 
van een lange termijnvisie, dat zelfs ten koste moet gaan van bijvoorbeeld grote winsten 
op korte termijn. Vanuit deze gedachte zijn de principes voor het proces bepaald. Kwaliteit, 
doorlooptijd en constant verbeteren zijn hier leidend. Standaardisatie is de basis voor voort-
durende verbetering en empowerment van de medewerkers. De medewerkers en de part-
ners voegen waarde toe aan de organisatie en daarom moeten deze ontwikkeld worden. 
Tenslotte is het oplossen van fundamentele problemen de motor voor het leren van de orga-
nisatie. Hiervoor wordt het werken met gestandaardiseerde taken toegepast. De kringloop 
van deze laatste fase terug naar de filosofie maakt van de principes van Liker zo’n uniek 
model. Ieder principe heeft elkaar nodig en vult elkaar aan. 
Hoewel de bouwproductie op onderdelen afwijkt van industriële productie, is er genoeg 
aanleiding om Lean en DBB onderling te confronteren om te komen tot een procesmodel 
gebaseerd op beter samenwerken. 

H 6
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Dit proefschrift heeft als oogmerk om een bijdrage te leveren aan het realiseren van betere producten 
(gebouwen), maar gaat inhoudelijk over het verbeteren van de samenwerking tussen hoofdaannemer en 
onderaannemers. 

Het bovenstaande vormt de aanleiding die tot dit onderzoek heeft geleid, met als daaruit voortvloeiende 
hoofdonderzoeksvraag:

Vraag 1, hoofdvraag
Hoe kan op bouwprojecten die worden aanbesteed volgens het Design-Bid-Build 
model de samenwerking tussen aannemers en onderaannemers op basis van Lean 
management principes volgens Liker worden verbeterd?

H 6.1

6.1   
Onderzoeksvragen

De antwoorden van de opeenvolgende deelvragen worden gekoppeld en leiden stap voor stap zo tot 
het antwoord van de hoofdvraag. In dit boek is de hoofdvraag gekoppeld aan de beantwoording van de 
deelvragen. D.w.z. Hoofdstuk 2 behandelt vraag 2, etc. We beschouwen hiervoor met korte kernachtige 
begrippen de antwoorden waarvoor de verklaringen in de betreffende paragrafen uitgebreid zijn uitge-
legd. Het vraagnummer en het deelvraagnummer verwijzen naar de betreffende vragen.

Vraag 2, deelvraag, Welke aspecten bepalen de wijze van samenwerking tussen aanne-
mers en onderaannemers in het huidige bouwproces? 
De aspecten die in het huidige bouwproces de wijze bepalen van samenwerking tussen de aannemer en 
de onderaannemer zijn 7-ledig te weten; 
1. Het	inschatten	van	de	risico’s	zoals	die	zich	op	organisatorisch	en	technologisch	gebied	voordoen	

tijdens de realisatie van het bouwproces;
2. Het	gebrek	aan	het	managen	van	organisatorische	en	technologische	risico’s;
3. Het vanwege de fragmentatie werken met partijen met ongelijke belangen;
4. De	geringe	coördinatie	en	integratie	waardoor	het	samenwerken	bemoeilijkt	wordt;
5. De focus op het eigen gewin vanwege de laagste prijs cultuur;
6. De kwaliteit van de organisatie;
7. Gebrek aan innovatie van het management van het bouwproces; 

Vraag 3, deelvraag, Hoe kunnen Lean en in het bijzonder de principes van Liker bijdragen 
aan het verbeteren van de samenwerking tussen aannemer en onderaannemers? 
Lean	en	in	het	bijzonder	de	principes	van	Liker	(P	2	en	P	3)	is	gebaseerd	op	procesefficiency	en	beter	
samenwerken. Ofschoon de theorie uit de industrie komt kan deze ook bijdragen aan de verbetering van 
de samenwerkingsacpecten genoemd onder vraag 2. Uit het onderzoeksdeel rondom vraag 3 blijkt dat 
alle samenwerkingsaspecten in verband te brengen zijn met de Liker principes. Daarmee is onderzoeks-
vraag 3 beantwoord. 
De Liker principes vormen samen een managementmodel dat zo wordt ingericht dat er in de organisatie 
constant	verbeterd	kan	worden.	De	filosofie	van	Liker	gaat	uit	van	een	langetermijnvisie.
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Vraag 4, deelvraag, Welk Lean bouwproces model kan worden ontworpen als basis voor 
een verbeterde samenwerking?
Deze vraag is beantwoord met het ontwerpen van het conceptuele Proces Integratie Samenwerkings 
Model (PISM). Dit model is ontstaan door op het traditionele bouwproces de Liker principes toe te 
passen. PISM biedt meer ruimte aan constant verbeteren (elimineren van verspillingen), waardoor het 
nieuwe	en	efficiëntere	model	is	ontstaan.

Vraag 5, deelvraag, Kan op basis van het op vraag 4 ontworpen model (PISM) leiden tot 
een betere samenwerking tussen aannemer en onderaannemers op bouwprojecten?
Het	antwoord	hierop	wordt	gegeven	door	de	QFD	analyses.	Deze	opeenstapeling	van	antwoorden	
bevestigt vraag 1, de hoofdvraag. Het laat duidelijk zien dat bouwprojecten die worden aanbesteed 
volgens het Design-Bid-Build model de samenwerking tussen aannemers en onderaannemers op basis 
van Lean management principes volgens Liker kunnen worden verbeterd.
Uit de beantwoording van de deelvragen wordt duidelijk dat samenwerking op de bouw kan worden 
verbeterd. Daartoe zijn in dit proefschrift veel bouwstenen aangereikt die met name zijn afgeleid van de 
principes	van	Liker.	als	raamwerk	voor	beter	samenwerken	is	PisM	geïntroduceerd	dat	de	basis	vormt	
voor de wijze waarop een betere samenwerking tot stand kan komen. PISM is in de markt gevalideerd 
waarbij opmerkelijk is dat dit model door zowel aannemers als onderaannemers haast unaniem wordt 
gesteund.
Daarmee is een antwoord gegeven op de hoofdvraag (vraag 1) van dit onderzoek: Hoe kan op bouwpro-
jecten die worden aanbesteed volgens het Design-Bid-Build model de samenwerking tussen aannemers 
en onderaannemers op basis van Lean management volgens Liker worden verbeterd?
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187H 6.2

Na het afronden van het onderzoek resten, geboren uit nieuwsgierigheid, nog enkele aanbeveligen.
De vaststelling dat alle bouwpartijen negatief denken over aanbesteding op laagste prijs, maar dat dit 
systeem van aanbesteden in de conventionele bouw dominant blijft leidt tot verwondering. Waarom 
het systeem van de laagste prijs niet doorbroken kan worden is een interessant onderwerp voor nader 
onderzoek. 
De bouw heeft vele bijzondere kenmerken en is erg afwijkend van massaproductie (hoofdstuk 1.). Lean 
bouwen richt zich hoofdzakelijk op het proces en gebruikt daar methoden voor (hoofdstuk 3). De laatste 
tijd neemt de aandacht voor de menselijke factor bij Lean bouwen toe (paragraaf 3.2). Echter dergelijk 
onderzoek afgezien van dat van Gao and Low dat aangeeft dat de principes van Liker toepasbaar zijn 
voor de bouw, ben ik niet tegengekomen. Dit promotieonderzoek dat de relatie van de menselijke factor 
in het bouwproces betrekt, is daarmee een aanvulling in het onderzoeksveld van Lean bouwen, waarin 
veel ruimte is voor verder onderzoek.
De bouw leunt vaak op kennis uit andere sectoren. Zo ook deels dit proefschrift. Maar het kan ook an-
dersom. Voor andere mensgerelateerde processen is het principe van PISM in aangepaste vorm, namelijk 
ook toepasbaar. Zo kan het principe worden toegepast in bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg, overheids-
diensten als politie en defensie en adviesbedrijven. Eigenlijk in alle sectoren waarin vraag en aanbod op 
een niet massaproductiematige wijze op elkaar worden afgestemd en waarin de mens een zelfstandige 
rol speelt.
De methode van Liker is bij Toyota ontworpen in een tijd dat kwaliteit in productie en logistiek een be-
langrijk aspect van procesbeheersing in de keten vormde. In die tijd was er voor data slechts een kleine 
rol weggelegd. Sinds de 21e eeuw is big data in opkomst en geeft dit wellicht nieuwe mogelijkheden in 
combinatie met de 14 principes van Liker. Deze nieuwe Liker, Liker 2.0, zou hele nieuwe perspectieven 
op de beheersing van bouwprojecten kunnen openen en wellicht daarbuiten goed bruikbaar zijn. Dit kan 
aanleiding zijn voor verder onderzoek dan wel het ontwikkelen van dienstverlening op dit gebied.

6.2   
Aanbevelingen
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Bijlage hoofdstuk 2
2.3 praktische aandachtspunten voor het werken met onderaannemers
Uit de hoofdstukken 2.3 en 2.4 kan samenvattend geconcludeerd worden dat er bij het samenwerken 
met onderaannemers diverse factoren een belangrijke rol spelen. Het gaat om de volgende factoren 
(Hwang and Ng, 2015b) (Marzouk et al., 2013b) (Thomas Ng et al.,	2009b)	(Fong	and	Choi,	2000)	(Cres-
pin-Mazet et al., 2015) (Gadde and Dubois, 2010b) (Kaluarachchi and Jones, 2007b):

1. Prijs-kwaliteit verhouding
2. Werkzaamheden in- of exclusief levering 

materiaal
3. Werkzaamheden in- of exclusief equipment/

materieel
4. Oponthoud/nakomen afspraken
5. Coördinatie/nakomen	planning-afspraken
6. Flexibel	bij	wijzigingen
7. Klachtenafhandeling
8. Vertrouwen/betrouwbaarheid
9. reële	afhandeling	meer-	en	minderwerk
10. Hoe is de uitstraling bij de klant
11. Gedragstijl werknemers (Hoe is het personeel 

op de bouwplaats?)
12. Hoe	is	de	financiële	afhandeling
13. Uitleg contracten (Hoe is de afhandeling op 

kantoor?)
14. Zijn	er	gespecificeerde	open	begrotingen
15. Worden begrotingen bijgesteld als deze te 

hoog of te laag zijn
16. Welk deel van de bouwsom wordt door 

onderaannemers verricht
17. Equipment intensief
18. Huidige omzet/grote of kleine 

onderaannemer
19. Kwaliteitsborging/certificatie/registratie/

organisatiegraad
20. Financiële	stabiliteit/draagkracht/

ketenaansprakelijkheid
21. Onder-onderaannemers
22. Veiligheidsbewustzijn/veiligheid en 

gezondheid
23. Cultuurnormen
24. Institutionele normen
25. Organisatie stijl
26. Werk technologie
27. Informatieverstrekking
28. Coördinatie
29. Communicatie
30. 30. Risicomanagement
31. 31. Kennis/werkervaring
32. 32. Marktpositie
33. 33. Human resources
34. 34.	 Flexibiliteit
35. 35. Bekendheid met omgeving/reputatie
36. Hoelang kent men elkaar
37. Mogelijkheid om winst te maken
38. Huidige omzet

Bijlagen

39. Prijs-kwaliteit verhouding
40. Werkzaamheden in- of exclusief levering 

materiaal
41. Werkzaamheden in- of exclusief equipment/

materieel
42. Oponthoud/nakomen afspraken
43. Coördinatie/nakomen	planning-afspraken
44. Flexibel	bij	wijzigingen
45. Klachtenafhandeling
46. Vertrouwen/betrouwbaarheid
47. reële	afhandeling	meer-	en	minderwerk
48. Hoe is de uitstraling bij de klant
49. Gedragstijl werknemers (Hoe is het personeel 

op de bouwplaats?)
50. Hoe	is	de	financiële	afhandeling
51. Uitleg contracten (Hoe is de afhandeling op 

kantoor?)
52. Zijn	er	gespecificeerde	open	begrotingen
53. Worden begrotingen bijgesteld als deze te 

hoog of te laag zijn
54. Welk deel van de bouwsom wordt door 

onderaannemers verricht
55. Equipment intensief
56. Huidige omzet/grote of kleine 

onderaannemer
57. Kwaliteitsborging/certificatie/registratie/

organisatiegraad
58. Financiële	stabiliteit/draagkracht/

ketenaansprakelijkheid
59. Onder-onderaannemers
60. Veiligheidsbewustzijn/veiligheid en 

gezondheid
61. Cultuurnormen
62. Institutionele normen
63. Organisatie stijl
64. Werk technologie
65. Informatieverstrekking
66. Coördinatie
67. Communicatie
68. Risicomanagement
69. Kennis/werkervaring
70. Marktpositie
71. Human resources
72. Flexibiliteit
73. Bekendheid met omgeving/reputatie
74. Hoelang kent men elkaar
75. Mogelijkheid om winst te maken
76. Huidige omzet
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2.4 indicatoren onderaannemersselectie

refrentie indicatoren
(Hartmann, 
Ling and 
Tan  S, H, 
2009)

prijs kwaliteit samen-
wer-
king

Tech-
nische 
kennis

(Kumaras-
wamy and 
Matthews, 
2000)

Meer 
part-
nering 
toepas-
sen

Potentieel 
partnering 
bepalen

(Abbasian-
jahromi, 
Sepehri 
and Abbasi, 
2018)

nood-
zakelijk

Een 
dimensio-
naal

aantrek-
kelijk

onver-
schillig

(Ulubeyli, 
Kazaz and 
Arslan, 
2017)

nomi-
natie

onderhan-
deling

Finale	
selectie

(Ulubeyli 
and Kazaz, 
2015)

Laatste 
ervaring

Laatste 
perfor-
mance

Formele	
relatie

Finan-
ciele 
sterkte

Werk
belasting

Veilig-
heids
pre-
statie

reputatie proces-
voering

Per-
soon-
lijke 
relatie

Plaats 
hoofd 
kantoor

(Polat, 
2016)

Kwaliteit 
van de 
service

Ervaring in 
verschillen-
de soorten 
gebouwen

Financiele	
capaciteit

kosten Tech-
nische 
capaci-
teit

Laatste 
ervaring 
met 
bedrijf

Kwaliteit 
van het 
product

Ervaring 
in het 
toe-
passen 
van de 
techniek

(Abbasian-
jahromi, 
Rajaie and 
Shakeri, 
2013)

Criteria 
van de 
klant

Strategie 
van het 
bedrijf

contrac-
tregels

Tech-
nische 
kennis

Eerdere 
ervarin-
gen

Kwaliteit 
van het 
ge-
leverde 
werk

(Choudhry 
et al., 2012)

Effectief 
commu-
niceren

Verplichte 
registratie, 
kwalifi-
catie en 
prestatie 
evaluatie

Ge-
standar-
diseerd 
contract

Ver-
beteren 
kwaliteit 
door 
tech-
nische 
trainin-
gen

(Radzisze-
wska-Zieli-
na, 2010)

De mani-
er van 
ordenen

Aantal on-
deraanne-
mers

Service 
kwaliteit 
controle

kosten-
verdeling

Omgaan 
met 
markt-
veran-
deringen

Deel-
name 
in een 
nieuw 
bod 
van het 
bedrijf

Weder-
zijdse 
relaties

Manier 
van 
commu-
niceren

Delen 
van 
infor-
matie

Oplos-
sen van 
conflict-
en

Stan-
daards 
regels 
en 
gedrag

Regel-
matige 
con-
tracten

Bena-
dering 
kwaliteits 
aan-
gelegen-
heden

vertrou-
wen

(Hartmann, 
Ling and 
Tan, 2009)

prijs kwaliteit samen-
werking

Tech-
nische 
kennis

(Ng, Luu 
and Chu, 
2008)

Achter-
grond 
van het 
bedrijf

Deelname 
bij tender

Opge-
dane 
eerdere 
ervarin-
gen

kwaliteit Finan-
ciele 
kracht

Veilig-
heids 
prestatie

Contrac-
tuele 
relatie

omge-
vings
be-
wustzijn

middel-
en

commu-
nicatie

Onders-
teuning 
ontwerp

Al-
gemene 
ver-
plichtin-
gen

Organi
satie 
structuur

vorderin-
gen

(Shiau et 
al., 2017)

Con-
struction 
capa-
bility

Man-
agement 
capability

Financial	
condition

Repu-
tation 
condi-
tion

Regional 
condi-
tion

(Hartmann 
and 
Caerteling, 
2010)

prijs Technische 
kennis

kwaliteit samen-
werking

(Okoroh 
and 
Torrance, 
1999)

Concur-
rerende 
prijs

Geograf-
ische 
gebiedser-
varing

Ervaring 
werkont-
werp

veilig-
heids-
beleid

werkver-
gaderin-
gen

Vakman-
schap 
werkne-
mers

beroeps-
ervaring

Tech-
nische 
compe-
tentie

Imple-
men-
tatie 
werk-
plan

Contact 
mogelijk-
heden

Relatie 
met 
kantoor

Eerlijk
heid en 
betrouw
baarheid

Finan-
ciele 
sterkte
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2.5 Organisatievormen
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Bijlage hoofdstuk 4

Report PRIJS (prijs_1)

qfd_aan_oa_gr 
analyse groep qfd 
(groep1,2,3,4,5,7)

de tech-
nische 
uitwerk-
ing en 
de bijbe-
horende 
vragen 
komen 
meer 
naar 
boven

detail-
leringen 
kunnen 
aange-
past 
worden 
voor een 
beter 
product

risico’s	
worden 
voor-
komen 
als men 
weet wat 
en hoe 
iets te 
maken

de werk-
volgorde 
kan al 
bepaald 
worden

er kan 
al een 
betere 
tijdsplan-
ning 
worden 
gemaakt

de capaci
teiten en 
mogelijk-
heden 
van de 
partijen 
kunnen 
worden 
benut

hoe meer 
zeker-
heden er 
zijn hoe 
lager de 
prijs kan 
zijn

alle 
partijen 
weten 
vooraf 
hoe ze 
het beste 
kunnen 
samen-
werken 
om een 
zolaag 
moge-
lijke kost-
prijs te 
maken

als alle 
partijen 
graag 
het werk 
maken 
kunnen 
ge-
zamenlijk 
de	%	
a.k en w 
gemaakt 
worden 
(alle 
neuzen 
dezelfde 
kant op).

er 
kunnen 
partijen 
misbruik 
maken 
van het 
feit dat 
ze alleen 
een prijs 
opgeven

calculatie 
werkzaam-
heden 
kunnen 
gekoppeld 
worden mean

1 Mean 4,2500 4,1795 4,3250 4,1250 4,0000 4,2250 3,7000 4,0500 3,8250 2,3846 3,5500 3,8740

N 40 39 40 40 39 40 40 40 40 39 40

Std. 
Devition

,5883 ,7208 ,5723 ,7906 ,8885 ,6197 ,9115 ,8149 ,8439 ,6734 ,7494

2 Mean 4,1800 4,3000 4,2600 4,1000 4,0400 4,1633 3,8163 3,8800 3,5400 2,4000 3,2800 3,8145

N 50 50 50 50 50 49 49 50 50 50 50

Std. 
Devition

,5956 ,5051 ,5272 ,6145 ,6688 ,5143 ,9503 ,7990 ,9733 ,9258 ,9485

Total Mean 4,2111 4,2472 4,2889 4,1111 4,0225 4,1910 3,7640 3,9556 3,6667 2,3933 3,4000 3,8410

N 90 89 90 90 89 89 89 90 90 89 90

Std. 
Devition

,5901 ,6083 ,5456 ,6942 ,7684 ,5616 ,9296 ,8060 ,9241 ,8204 ,8715

4.3.1.2 Kwaliteit

4.2.1. Sfeer

Report kwaliteit (kwal_1)

qfd_aan_oa_gr analyse groep qfd 
(groep1,2,3,4,5,7)

laagste 
prijs

beste 
prod-
uct

goede 
service 
bij 
levering

lever-
ingszeker-
heid

verwerk 
baarheid 
van het 
product

positief	flex-
ibel omgaan 
van de lever-
ancier met de 
werkplanning

na-
zorg

duidelijk 
en	reëel	
commu-
niceren 
van 
meer- en 
minder-
werk

vlotte afhan-
deling van 
meer- en 
minderwerk 
door de 
leveranciers

lev-
ens-
duur mean

1 aannemer Mean 3,7273 4,0222 4,1778 4,2889 4,1136 4,1333 4,1333 4,1778 4,1136 4,2000 4,1088

N 44 45 45 45 44 45 45 45 44 45

Std. Deviation ,6943 ,6212 ,6839 ,5055 ,4925 ,5477 ,5878 ,6138 ,7223 ,6252

2 onderaannemer Mean 3,4423 4,0385 4,2549 4,4423 4,2308 4,0962 4,0192 3,9808 3,9615 4,0962 4,0563

N 52 52 51 52 52 52 52 52 52 52

Std. Deviation ,9582 ,6849 ,4835 ,6690 ,5093 ,5691 ,6414 ,5420 ,4835 ,5691

Total Mean 3,5729 4,0309 4,2187 4,3711 4,1771 4,1134 4,0722 4,0722 4,0313 4,1443 4,0804

N 96 97 96 97 96 97 97 97 96 97

Std. Deviation ,8553 ,6528 ,5841 ,6007 ,5025 ,5567 ,6166 ,5818 ,6062 ,5949

report	sFeer	(sfeer_1)

qfd_aan_oa_gr analyse 
groep qfd (groep1,2,3,4,5,7)

werkzaam-
heden aan-
eensluitend 
uitvoeren

netjes 
werken/
opruimen

snel 
kunnen 
werken

geen 
overbodig 
gebruik van 
de werk-
ruimte

onderling 
duidelijke 
afspraken 
maken

veilig 
werken

rustig 
werken 
zonder veel 
drukte en 
aandacht

niet op 
iedere 
slak zout 
leggen

overleg-
momen-
ten

goede 
capabele 
partijen

een goede 
sfeer tussen 
partijen

partijen 
die elkaar 
lang en 
goed 
kennen

met elkaar 
ipv tegen 
elkaar mean

1 aannemer Mean 4,2157 4,4706 3,7647 3,7647 4,3137 4,2745 3,6667 4,1569 4,1373 4,4902 4,4510 4,0784 4,5490 4,1795

N 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

Std. Deviation ,5025 ,5041 ,6508 ,6808 ,5474 ,5685 ,8869 ,6441 ,6007 ,5049 ,5025 ,7167 ,5025

2 onderaann Mean 4,2833 4,1833 4,0333 3,7333 4,3833 4,2833 3,6000 3,9667 4,0508 4,3833 4,2333 3,7333 4,5254 4,1071

N 60 60 60 60 60 60 60 60 59 60 60 60 59

Std. Deviation ,5237 ,4315 ,6369 ,6604 ,5552 ,5849 ,8068 ,5813 ,5700 ,5552 ,5928 ,8610 ,5368

Total Mean 4,2523 4,3153 3,9099 3,7477 4,3514 4,2793 3,6306 4,0541 4,0909 4,4324 4,3333 3,8919 4,5364 4,1404

N 111 111 111 111 111 111 111 111 110 111 111 111 110

Std. Deviation ,5129 ,4858 ,6543 ,6670 ,5502 ,5748 ,8413 ,6155 ,5833 ,5329 ,5614 ,8130 ,5189

4.3.1.1 Prijs
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5.3.2.1 Database van de enquêtes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 va lid 
perc e

miss i
ng

mea n S td dev

2,00 s lec ht 0 0 0 2 4 4 0 0 1 11 34,4

3,00 neutra a l 1 1 0 0 4 0 1 1 0 8 25

4,00 g oed 1 2 1 1 5 2 1 0 0 13 40,6

2 3 1 3 13 6 2 1 1 32 100 264 3,0625 0,87759

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 1 0 0 0 1 3,3

2,00 oneens 1 1 0 2 4 2 1 0 11 36,7

3,00 weet 
niet/neutra a l

1 0 1 0 2 0 0 1 5 16,7

4,00 eens 0 2 0 1 6 3 1 0 13 43,3

2 3 1 3 13 5 2 1 30 100 266 3,0000 0,98261

2,00 oneens 0 0 0 1 3 0 0 0 4 13,8

3,00 weet 
niet/neutra a l

1 0 0 0 3 1 0 1 6 20,7

4,00 eens 1 3 1 2 7 3 2 0 19 65,5

2 3 1 3 13 4 2 1 29 100 267 3,5172 0,73779

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 1 0 0 0 1 3,3

2,00 oneens 0 0 0 1 4 2 0 0 7 23,3

3,00 weet 
niet/neutra a l

2 0 0 1 5 0 0 1 9 30

4,00 eens 0 3 1 1 3 3 2 0 13 43,3

2 3 1 3 13 5 2 1 30 100 266 3,1333 0,89955

2,00 oneens 0 1 0 0 1 2 1 0 5 17,2

3,00 weet 
niet/neutra a l

2 0 0 0 4 0 0 1 7 24,1

4,00 eens 0 2 1 2 8 2 1 0 16 55,2

5,00 zeer eens 0 0 0 0 0 1 0 0 1 3,4

2 3 1 2 13 5 2 1 29 100 267 3,4483 0,82748

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 1 0 0 0 1 3,2

2,00 oneens 1 0 0 2 1 2 0 0 6 19,4

3,00 weet 
niet/neutra a l

1 0 0 0 5 2 0 1 9 29

4,00 eens 0 3 1 1 5 2 1 0 13 41,9

5,00 zeer eens 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0,7

2 3 1 3 13 6 2 1 31 10,5 265 3,2903 0,97275

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 1 0 0 0 1 3,2

2,00 oneens 1 1 0 2 3 2 0 0 9 29

3,00 weet 
niet/neutra a l

1 0 0 0 6 1 1 1 10 32,3

4,00 eens 0 2 1 1 2 2 1 0 9 29

5,00 zeer eens 0 0 0 0 1 1 0 0 2 6,5

2 3 1 3 13 6 2 1 31 100 265 3,0645 0,99785

1,00 zeer 
oneens

1 0 0 0 0 0 0 0 1 3,3

2,00 oneens 0 1 0 2 3 2 1 0 9 30

3,00 weet 
niet/neutra a l

1 0 0 0 4 1 1 1 8 26,7

4,00 eens 0 2 1 1 6 2 0 0 12 40

2 3 1 3 13 5 2 1 30 100 266 3,0333 0,92786

1,00 zeer 
oneens

1 0 0 0 1 0 0 0 2 6,9

2,00 oneens 0 1 1 0 4 2 0 0 8 27,6

3,00 weet 
niet/neutra a l

1 0 0 1 3 1 0 1 7 24,1

4,00 eens 0 1 0 1 2 2 1 0 7 24,1

5,00 zeer eens 0 0 0 1 3 0 1 0 5 17,2

2 2 1 3 13 5 2 1 29 100 267 3,1724 1,22675

1,00 zeer 
oneens

0 1 0 0 1 0 0 0 2 6,5

2,00 oneens 0 0 0 1 3 2 0 0 6 19,4

3,00 weet 
niet/neutra a l

1 1 0 0 3 0 0 1 6 19,4

4,00 eens 1 1 1 2 6 3 1 0 15 48,4

5,00 zeer eens 0 0 0 0 0 1 1 0 2 6,5

2 3 1 3 13 6 2 1 31 100 265 3,2903 1,07062

2,00 oneens 1 1 0 1 5 2 1 0 11 36,7

3,00 weet 
niet/neutra a l

1 1 0 0 2 1 0 1 6 20

4,00 eens 0 0 1 2 5 2 1 0 11 36,7

5,00 zeer eens 0 1 0 0 1 0 0 0 2 6,7

2 3 1 3 13 5 2 1 30 100 266 3,1333 1,00801

2,00 oneens 1 0 0 0 3 1 0 0 5 16,7

3,00 weet 
niet/neutra a l

1 0 0 0 4 2 1 1 9 30

4,00 eens 0 2 1 3 6 2 0 0 14 46,7

5,00 zeer eens 0 1 0 0 0 0 1 0 2 6,7

2 3 1 3 13 5 2 1 30 100 266 3,4333 0,85836

1,00 nee 2 1 12 1 4 26 3 0 0 0 0 4 0 0 53 20

2,00 een beetje 10 4 7 3 1 32 22 0 1 0 1 9 3 0 93 35

4,00 ja 1 4 13 18 0 17 18 2 3 2 0 17 0 0 95 36

5,00 ja , heel 
veel

0 0 3 4 0 7 8 0 0 0 0 3 0 1 26 10

13 9 35 26 5 82 51 2 4 2 1 33 3 1 267 100 29 2,8052 1,36259

1,00 z ien hier 
niets  in

0 1 1 6 0 0 0 2 0 10 19,6

2,00 
implementa tie  is  

0 0 0 4 0 0 2 5 0 11 21,8

3,00 hebben 
het g eprobeerd, 

0 0 0 3 0 1 1 1 1 7 13,7

4,00 weet niet 2 0 3 11 3 0 0 2 0 21 41,2

5,00 nog  niet 
va n toepa ss ing

0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 3,9

2 1 4 24 3 1 3 12 1 51 100 245 2,8824 1,25932

q0002_0010 
respec t voor 
e lka a r

Tota l

q0002_0011 
onderling  
vertrouwen

Tota l
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rk
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q0003 Wordt er 
in uw bedrijf a l 
'L ea n' g ewerkt?  
(L ea n is  het 
ma xima a l 
reduc eren va n 
Tota l

q0004 Indien u op vra a g  3 nea g tief heeft g ea ntwoord, Wa t is  de reden da t er niet lea n wordt g ewerkt?

q0004 Wa t is  de 
reden da t er niet 
lea n wordt 
g ewerkt?

Tota l

q0002_0007 de 
juis te/g esc hikts t
e  hulpmiddelen

Tota l

q0002_0008 
tijdig e  informa tie  
en bes liss ing en

Tota l

q0002_0009 de 
sa menwerking  
va n de 
betrokken 
mensen(werksfe
er)

Tota l

q0002_0004 de 
ma nier va n 
org a niseren op 
de bouwpla a ts

Tota l

q0002_0005 de 
voorbereiding  
door het 
bedrijfsburea u(
werkvoorbereidi
ng +c a lc ula tie)

Tota l

q0002_0006 
het log is tieke 
proc es

Tota l

q0002_0001 
inzet/motiva tie  
va n de 
deelnemers  a a n 
het bouwproc es

Tota l

q0002_0002 de 
ma nier va n 
sa menwerken 
va n de pa rtijen

Tota l

q0002_0003 
g oed 
doorda c hte 
pra ktisc he 
c onstruc ties  en 
deta illering en
Tota l
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q0001 Hoe vindt u  da t het bouwproc es  is  verlopen?

q0001 Hoe vindt 
u da t het 
bouwproc es  
verloopt (is  
verlopen)?Tota l

q0002 wa t denkt u da t de reden is  voor het verloop va n het werk zoa ls  u hebt a a ng eg even
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1,00 onbekend 0 0 1 0 2 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 12 4,4

2,00 nee 2 1 8 0 2 23 9 0 0 0 0 2 0 0 1 48 17,8

4,00 g oed 10 6 20 17 0 44 33 2 4 2 2 25 3 1 0 169 62,6

5,00 zeer g oed 1 1 5 9 1 7 6 0 0 0 1 10 0 0 0 41 15,2

13 8 34 26 5 81 49 2 4 2 3 38 3 1 1 270 100 26 3,6630 1,07408

1,00 0 tot 10% 3 3 12 2 3 43 7 0 0 0 5 1 79 32,2

2,00 10 tot 20% 3 0 2 2 0 6 10 0 0 1 4 0 28 11,4

3,00 20 tot 30% 3 2 3 3 1 8 6 0 0 0 6 1 33 13,5

4,00 30 tot 50% 3 3 4 7 0 4 5 0 0 1 4 0 31 12,7

5,00 50 tot 70% 1 1 2 12 0 12 5 0 0 0 8 0 41 16,7

6,00 70 tot 
100%

0 0 1 0 0 5 8 0 2 1 3 0 20 8,2

7,00 niet va n 
toepa ss ing

0 0 0 0 0 0 9 2 2 0 0 0 13 5,3

13 9 24 26 4 78 50 2 4 3 30 2 245 100 51 3,1592 1,94261

1,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,4

2,00 oneens 1 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9 4,1

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 3 8 5 1 18 7 1 1 1 1 12 2 1 0 63 28,9

4,00 eens 7 5 10 17 1 29 28 1 2 1 2 17 3 1 0 124 56,9

5,00 zeer eens 1 1 1 1 0 6 6 0 1 0 0 1 1 0 0 19 8,7

11 9 22 24 2 57 41 2 4 2 3 31 6 3 1 218 100 78 3,6743 0,74943

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,9

2,00 oneens 1 0 5 4 0 3 1 0 0 0 0 2 1 1 0 18 8,3

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 3 7 4 1 18 10 0 0 0 0 13 2 1 1 62 28,4

4,00 eens 7 5 9 15 1 30 24 2 3 1 2 13 2 1 0 115 52,8

5,00 zeer eens 1 1 1 1 0 5 5 0 1 1 1 3 1 0 0 21 9,6

11 9 22 24 2 57 41 2 4 2 3 31 6 3 1 218 100 78 3,6193 0,80722

1,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

2,00 oneens 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 2 17 9 0 0 0 0 11 1 1 0 44 27,5

4,00 eens 5 0 30 27 2 3 1 3 17 4 1 1 94 58,8

5,00 zeer eens 0 0 7 5 0 1 1 0 3 1 0 0 18 11,3

9 2 57 41 2 4 2 3 31 6 2 1 160 100 136 3,7813 0,68837

1,00 zeer 
oneens

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9

2,00 oneens 1 2 5 1 1 3 3 0 1 0 1 5 1 0 0 24 11

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 2 8 7 1 31 7 2 2 1 0 13 2 1 0 80 36,7

4,00 eens 5 5 6 14 0 17 25 0 1 1 2 10 3 2 1 92 42,2

5,00 zeer eens 2 0 2 1 0 6 6 0 0 0 0 3 0 0 0 20 9,2

11 9 22 24 2 57 41 2 4 2 3 31 6 3 1 218 100 78 3,4771 0,84348

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5

2,00 oneens 0 0 7 2 0 8 2 0 2 0 1 3 1 1 0 27 12,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 3 6 6 1 20 12 2 0 1 0 9 2 1 0 65 30

4,00 eens 7 6 8 14 1 22 25 0 2 1 2 17 3 0 1 109 50,2

5,00 zeer eens 1 0 1 2 0 6 2 0 0 0 0 2 0 1 0 15 6,9

10 9 22 24 2 57 41 2 4 2 3 31 6 3 1 217 100 79 3,5069 0,81718

1,00 zeer 
oneens

0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1,9

2,00 oneens 1 0 7 5 0 5 1 0 1 0 1 9 1 0 1 32 14,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

8 3 7 13 1 31 18 2 2 2 1 14 2 2 0 106 49,3

4,00 eens 1 4 6 6 1 14 19 0 1 0 1 8 2 1 0 64 29,8

5,00 zeer eens 1 1 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4,2

11 9 21 24 2 56 41 2 4 2 3 31 5 3 1 215 100 81 3,1953 0,80824

1,00 zeer eens 2 1 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3,7

2,00 eens 5 2 9 14 1 14 7 1 0 1 2 11 3 1 1 72 33,2

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 4 10 7 1 30 19 1 2 1 0 13 1 2 0 95 43,8

4,00 oneens 0 1 1 2 0 9 13 0 1 0 1 7 1 0 0 36 16,6

5,00 zeer 
oneens

0 1 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 6 2,8

11 9 22 24 2 57 41 2 4 2 3 31 5 3 1 217 100 79 2,8157 0,85154

1,00 zeer eens 0 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 3,2

2,00 eens 4 1 6 5 0 11 2 0 0 0 0 5 1 0 1 36 16,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 4 6 7 1 24 12 0 1 0 0 12 2 1 0 71 32,9

4,00 oneens 6 3 6 11 0 13 24 2 3 2 3 12 2 1 0 88 40,7

5,00 zeer 
oneens

0 1 3 0 0 6 3 0 0 0 0 1 0 0 0 14 6,5

11 9 22 24 2 56 41 2 4 2 3 31 5 3 1 216 100 80 3,3056 0,93469

1,00 zeer eens 1 2 2 4 1 3 3 0 1 0 0 1 1 1 0 19 8,8

2,00 eens 7 2 7 11 0 19 14 1 3 1 1 17 2 1 1 87 40,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 3 8 4 1 29 13 1 0 0 1 10 1 1 0 74 34,4

4,00 oneens 1 2 4 4 0 4 11 0 0 0 1 3 1 0 0 31 14,4

5,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 1,9

11 9 22 23 2 57 41 2 4 2 3 30 5 3 1 215 100 81 2,6000 0,90585

2,00 oneens 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 2 7 1 1 13 6 0 0 0 0 4 1 0 0 36 16,5

4,00 eens 6 5 8 13 0 28 26 1 1 1 3 16 5 1 0 114 52,3

5,00 zeer eens 4 1 7 10 1 15 9 1 3 1 0 10 0 2 1 65 29,8

11 9 22 24 2 57 41 2 4 2 3 31 6 3 1 218 100 78 4,1055 0,71383

2,00 oneens 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 2 5 0 1 18 4 0 1 0 0 5 1 0 0 37 17

4,00 eens 11 5 12 15 0 26 29 1 2 1 2 16 5 1 0 126 57,8

5,00 zeer eens 0 2 5 9 1 12 8 1 1 1 1 10 0 2 1 54 24,8

q0007_0011 
g eza menlijke  
a ktie  is  
noodza kelijk

q0007_0008 
kost veel tijd en 
levert weinig  op

Tota l

q0007_0009 
individuele  
bedrijven 
denken teveel 
a a n z ic hzelf

Tota l

q0007_0010 
g oede 
a lg emene 
beg ele iding  is  
noodza kelijk

Tota l

q0007_0005 
effic iëntere 
personeels inzet

Tota l

q0007_0006 
betere 
fina nc ie le  
resulta ten voor 
a llen

Tota l

q0007_0007 
betere 
fina nc ie le  
resulta ten voor 
enkelen

Tota l

q0007 Wa t is  uw erva ring  met lea n pla nnen op die  projec ten wa a r u het heeft toeg epa st?
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q0007_0001 
bevordert een 
g oede s feer

Tota l

q0007_0002 
men sta a t meer 
voor e lka a r kla a r

Tota l

q0007_0003 
bevordert 
respec t voor 
e lka a r

Tota l

q0007_0004 
kortere  
doorlooptijd

Tota l

q0005 bent u bekend met lea n pla nnen?

le
a

n
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n

n
e

n

q0005 B ent u 
bekend met 
L ea n pla nnen?

Tota l

q0006 Hoeveel %  va n uw projec ten voert u uit met L P  methode?

q0006 Hoeveel 
%  va n uw 
projec ten voert 
u uit met 
g ebruikma king  
va n L ea n 
pla nnen 
methode?

Tota l
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11 9 22 24 2 57 41 2 4 2 3 31 6 3 1 218 100 78 4,0688 0,65805

1,00 zeer 
oneens

1 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,3

2,00 oneens 2 0 3 0 0 4 2 0 0 0 1 1 0 2 0 15 6,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 5 10 8 1 26 15 2 2 0 0 14 2 0 0 86 39,8

4,00 eens 6 3 9 12 1 20 19 0 2 1 2 13 3 1 1 93 43,1

5,00 zeer eens 1 0 0 3 0 5 4 0 0 1 0 3 0 0 0 17 7,9

11 9 22 24 2 57 40 2 4 2 3 31 5 3 1 216 100 80 3,4722 0,82921

2,00 oneens 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 2,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 0 3 1 0 0 0 0 5 0 1 1 0 12 7,1

4,00 eens 4 1 6 32 20 0 4 0 2 19 2 1 0 0 91 53,8

5,00 zeer eens 3 2 3 20 17 2 0 2 1 7 3 1 0 1 62 36,7

8 3 9 58 38 2 4 2 3 31 6 3 1 1 169 100 127 4,2485 0,68817

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 3 0 0 0 4 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 13 5,8

4,00 eens 11 6 13 17 0 3 34 23 1 2 0 2 23 4 2 0 1 142 63,1

5,00 zeer eens 0 1 6 6 3 6 19 12 1 2 2 1 6 2 1 0 0 68 30,2

11 8 22 23 3 9 59 38 2 4 2 3 31 6 3 1 1 225 100 71 4,2267 0,58797

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5,3

4,00 eens 3 17 1 3 1 3 5 2 2 0 37 49,3

5,00 zeer eens 4 19 1 0 0 0 6 3 1 0 34 45,3

8 38 2 3 1 3 11 5 3 1 75 100 221 4,4000 0,59275

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 3 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15 6,6

4,00 eens 9 3 8 18 0 4 33 21 1 2 1 2 17 3 2 0 1 125 55,3

5,00 zeer eens 2 4 12 5 3 5 19 13 1 2 1 1 13 3 1 0 0 85 37,6

11 8 23 23 3 9 59 38 2 4 2 3 30 6 3 1 1 226 100 70 4,3009 0,60933

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1,3

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 4 1 0 1 10 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 22 9,7

4,00 eens 7 4 11 18 1 6 31 24 0 4 2 2 15 1 1 0 0 127 56,2

5,00 zeer eens 4 3 8 4 2 2 16 11 2 0 0 1 14 5 1 0 1 74 32,7

11 8 23 23 3 9 59 38 2 4 2 3 30 6 3 1 1 226 100 70 4,2035 0,66211

2,00 oneens 2 1 4 2 0 1 4 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 17 7,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 3 2 0 2 12 3 0 1 0 1 7 0 1 1 0 35 15,6

4,00 eens 7 4 14 17 1 5 31 17 1 2 0 2 19 5 1 0 1 127 56,4

5,00 zeer eens 1 2 2 2 2 1 11 17 1 0 2 0 3 1 1 0 0 46 20,4

11 8 23 23 3 9 58 38 2 4 2 3 30 6 3 1 1 225 100 71 3,8978 0,80912

2,00 oneens 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 4 5 0 5 12 0 0 0 0 2 0 1 1 31 17,4

4,00 eens 8 12 16 1 3 30 1 2 1 3 17 3 1 0 98 55,1

5,00 zeer eens 1 7 2 2 1 14 1 2 1 0 11 3 1 0 46 25,8

11 23 23 3 9 58 2 4 2 3 30 6 3 1 178 100 118 4,0506 0,70729

2,00 oneens 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 4 4 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 15 8,9

4,00 eens 3 0 4 37 24 1 4 0 3 23 3 0 0 1 103 61,3

5,00 zeer eens 4 3 1 16 12 0 0 2 0 6 3 2 0 0 49 29,2

8 3 9 58 38 2 4 2 3 30 6 3 1 1 168 100 128 4,1905 0,60884

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 9 4

4,00 eens 5 0 11 9 0 1 20 11 0 1 0 0 9 1 1 0 0 69 30,7

5,00 zeer eens 5 7 10 14 3 8 36 26 2 3 2 3 21 5 1 0 1 147 65,3

11 8 23 23 3 9 58 38 2 4 2 3 30 6 3 1 1 225 100 71 4,6133 0,56442

1,00 zeer eens 0 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 3 0 0 0 0 10 4,5

2,00 eens 3 1 6 7 0 2 13 3 0 0 1 1 7 5 1 0 0 50 22,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 3 5 10 0 2 18 11 0 2 0 2 12 1 1 1 0 72 32,4

4,00 oneens 3 3 7 4 1 3 19 17 2 1 0 0 5 0 1 0 1 67 30,2

5,00 zeer 
oneens

1 1 5 0 1 2 6 4 0 0 0 0 3 0 0 0 0 23 10,4

11 8 23 23 2 9 58 36 2 4 2 3 30 6 3 1 1 222 100 74 3,1937 1,04356

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2,2

2,00 oneens 0 1 0 1 0 1 5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 12 5,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

7 3 8 6 0 4 27 9 2 0 1 0 13 3 0 1 0 84 37,7

4,00 eens 4 4 10 15 2 4 20 19 0 4 1 3 16 3 0 0 1 106 47,5

5,00 zeer eens 0 0 5 0 0 0 2 8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 16 7,2

11 8 23 23 3 9 56 38 2 4 2 3 30 6 3 1 1 223 100 73 3,5202 0,79881

2,00 oneens 1 0 3 4 1 2 2 5 0 1 0 1 1 2 0 0 1 24 10,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 3 5 3 0 0 10 5 1 0 0 1 6 2 1 1 0 40 17,8

4,00 eens 8 2 13 10 1 5 33 14 1 3 1 0 14 2 1 0 0 108 48

5,00 zeer eens 0 3 2 6 1 2 13 14 0 0 1 1 9 0 1 0 0 53 23,6

11 8 23 23 3 9 58 38 2 4 2 3 30 6 3 1 1 225 100 71 3,8444 0,90523

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,9

2,00 oneens 0 3 1 1 0 2 2 5 0 0 0 0 4 0 0 0 1 19 8,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 6 6 1 0 20 8 1 0 0 1 5 1 2 1 0 54 24

4,00 eens 8 3 13 10 0 5 24 16 0 3 0 2 15 4 1 0 0 104 46,2

5,00 zeer eens 2 1 3 6 1 2 11 9 1 1 2 0 6 1 0 0 0 46 20,4

11 8 23 23 3 9 58 38 2 4 2 3 30 6 3 1 1 225 100 71 3,7689 0,90134
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q09_01 respec t 
voor e lka a r

Tota l

q09_02 ta ken 
g oed definieren

Tota l

q09_03 tijdig e  
informa tieversstr
ekking

Tota l

q09_04 
duidelijke  
werkvolg orde 
(produktiepla n)

Tota l

q09_05 
c ommitment va n 
de log is tiek va n 
de werkvolg orde 
(flow)

L
e

a
n

 p
l 

e
rv

a
ri

n
g

Tota l

q0007_0012 
herkent 
onduidelijke  
ontwerp 
deta illering en

Tota l

q09 (q0008- q0009) Hoe denkt u projec tresulta ten te  verbeteren /optima liseren?
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1,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,4

2,00 oneens 2 0 3 5 1 1 2 1 0 1 0 0 4 0 0 0 0 20 9

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 2 7 9 0 5 14 6 1 0 1 0 7 2 1 1 0 58 26,1

4,00 eens 7 4 10 7 1 2 32 18 1 2 1 3 15 3 2 0 0 108 49,6

5,00 zeer eens 0 2 1 2 1 1 7 12 0 1 0 0 4 1 0 0 1 33 14,9

11 8 22 23 3 9 57 37 2 4 2 3 30 6 3 1 1 222 100 74 3,6667 0,88561

1,00 zeer 
oneens

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8

2,00 oneens 0 2 1 0 1 0 0 4 1 0 0 0 9 7,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 8 5 1 0 1 0 9 2 1 1 0 29 24,2

4,00 eens 5 11 20 1 1 1 3 14 2 0 0 0 58 48,3

5,00 zeer eens 2 1 12 0 1 0 0 3 1 2 0 1 23 19,2

8 23 38 2 3 2 3 30 6 3 1 1 120 100 176 3,7750 0,87411

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 2 0 0 1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19 8,6

4,00 eens 11 5 15 17 1 6 33 26 2 2 1 2 20 4 0 0 0 145 65,3

5,00 zeer eens 0 2 6 6 2 2 12 8 0 1 1 1 10 2 2 0 1 56 25,2

11 8 23 23 3 9 57 38 2 3 2 3 30 6 2 1 1 222 100 74 4,1486 0,59445

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 0 0 0 1 1 3,7

4,00 eens 1 3 3 5 2 1 0 15 55,6

5,00 zeer eens 1 0 0 6 3 1 0 11 40,7

2 3 3 11 5 2 1 27 100 269 4,3704 0,56488

2,00 oneens 1 0 0 0 0 1 1

3,00 neutra a l / 
weet niet

5 4 0 1 0 10 9,6

4,00 eens 38 28 2 2 1 71 68,3

5,00 zeer eens 16 5 0 1 0 22 21,2

60 37 2 4 1 104 100 192 4,0962 0,58325

1,00 zeer 
oneens

2 0 0 0 0 2 1,9

2,00 oneens 15 10 1 1 0 27 26

3,00 neutra a l / 
weet niet

12 10 1 1 0 24 23,1

4,00 eens 27 15 0 2 0 44 42,3

5,00 zeer eens 4 2 0 0 1 7 6,7

60 37 2 4 1 104 100 192 3,2596 0,98528

2,00 oneens 0 1 0 0 0 1 1

3,00 neutra a l / 
weet niet

12 7 0 1 0 20 19,2

4,00 eens 41 22 2 3 0 68 65,4

5,00 zeer eens 7 7 0 0 1 15 14,4

60 37 2 4 1 104 100 192 3,9327 0,61161

2,00 oneens 2 0 0 0 0 2 1,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

9 5 0 1 0 15 14,4

4,00 eens 43 27 2 3 0 75 72,1

5,00 zeer eens 6 5 0 0 1 12 11,5

60 37 2 4 1 104 100 192 3,9327 0,57899

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 0 0 0 1 1

4,00 eens 18 8 0 1 1 28 26,9

5,00 zeer eens 41 29 2 3 0 75 72,1

60 37 2 4 1 104 100 192 4,7115 0,47609

2,00 oneens 1 6 0 1 0 8 7,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

8 2 1 1 0 12 11,7

4,00 eens 31 24 1 2 1 59 57,3

5,00 zeer eens 19 5 0 0 0 24 23,3

59 37 2 4 1 103 100 193 3,9612 0,81556

2,00 oneens 1 0 0 0 0 1 1

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 0 0 0 0 3 2,9

4,00 eens 30 19 1 4 1 55 53,9

5,00 zeer eens 24 18 1 0 0 43 42,2

58 37 2 4 1 102 100 194 4,3725 0,59572

2,00 oneens 2 0 0 0 0 2 2

3,00 neutra a l / 
weet niet

6 1 0 0 0 7 6,9

4,00 eens 32 23 0 2 0 57 55,9

5,00 zeer eens 18 13 2 2 1 36 35,3

58 37 2 4 1 102 100 194 4,2451 0,66655

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 0 0 0 2 2

4,00 eens 30 23 2 2 1 58 56,9

5,00 zeer eens 27 13 0 2 0 42 41,2

58 37 2 4 1 102 100 194 4,3922 0,52947

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 0 0 0 0 4 4

4,00 eens 35 24 0 1 0 60 59,4

5,00 zeer eens 19 12 2 3 1 37 36,6

58 36 2 4 1 101 100 195 4,3267 0,54971

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 2 1 3 7,5

4,00 eens 16 0 0 16 40

5,00 zeer eens 21 0 0 21 52,5

37 2 1 40 100 256 4,4500 0,63851

3,00 neutra a l / 
weet niet

13 6 1 2 0 22 21,6

4,00 eens 30 21 1 2 1 55 53,9

5,00 zeer eens 15 10 0 0 0 25 24,5

58 37 2 4 1 102 100 194 4,0294 0,68152

q0010_0012 
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q0010_0011 
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2,00 oneens 1 0 0 0 1 1

3,00 neutra a l / 
weet niet

6 0 0 0 6 6

4,00 eens 30 21 2 1 54 54

5,00 zeer eens 20 16 0 3 39 39

57 37 2 4 100 100 196 4,3100 0,63078

4,00 eens 16 16 43,2

5,00 zeer eens 21 21 56,8

37 37 100 259 4,5676 0,50225

2,00 oneens 4 0 4 10,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

13 1 14 37,8

4,00 eens 11 0 11 29,7

5,00 zeer eens 8 0 8 21,6

36 1 37 100 259 3,6216 0,95310

2,00 oneens 0 1 1 16,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 1 16,7

4,00 eens 1 3 4 66,7

2 4 6 100 290 3,5000 0,83666

2,00 oneens 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 0 2 0 5 4 0 1 0 0 2 0 0 0 0 16 7,4

4,00 eens 7 5 15 12 1 38 28 2 2 2 3 14 5 2 1 1 138 63,9

5,00 zeer eens 4 2 6 8 2 16 5 0 1 0 0 13 1 1 0 0 59 27,3

12 8 22 23 3 60 37 2 4 2 3 29 6 3 1 1 216 100 80 4,1713 0,61251

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1,4

2,00 oneens 1 1 6 3 1 15 10 1 1 0 0 2 1 2 0 0 44 20,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 3 2 10 0 12 10 1 1 1 1 10 3 0 0 0 58 26,9

4,00 eens 6 4 13 9 1 27 15 0 2 1 2 13 2 1 1 0 97 44,9

5,00 zeer eens 1 0 1 1 1 4 2 0 0 0 0 3 0 0 0 1 14 6,5

12 8 22 23 3 60 37 2 4 2 3 29 6 3 1 1 216 100 80 3,3472 0,92248

2,00 oneens 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 2 4 0 12 7 0 1 2 0 9 2 1 0 0 42 20,2

4,00 eens 6 16 17 2 41 22 2 3 0 3 15 4 2 1 0 134 64,4

5,00 zeer eens 2 0 1 1 7 7 0 0 0 0 5 0 0 0 1 24 11,5

12 22 23 3 60 37 2 4 2 3 29 6 3 1 1 208 100 88 3,8365 0,66827

2,00 oneens 0 2 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 3,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 3 2 9 0 9 5 0 1 1 0 6 1 0 0 0 40 18,5

4,00 eens 7 2 16 14 2 43 27 2 3 0 3 19 5 3 1 0 147 68,1

5,00 zeer eens 2 1 0 0 1 6 5 0 0 1 0 4 0 0 0 1 21 9,7

12 8 22 23 3 60 37 2 4 2 3 29 6 3 1 1 216 100 80 3,8380 0,63732

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1,9

4,00 eens 8 2 15 11 0 18 8 0 1 0 3 10 3 1 1 1 82 38

5,00 zeer eens 4 5 7 12 3 41 29 2 3 2 0 18 2 2 0 0 130 60,2

12 8 22 23 3 60 37 2 4 2 3 29 6 3 1 1 216 100 80 4,5833 0,53047

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,5

2,00 oneens 0 0 1 0 0 1 6 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10 4,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 2 6 5 0 8 2 1 1 0 1 6 1 0 1 0 34 16

4,00 eens 9 5 12 12 1 31 24 1 2 0 2 13 4 2 0 1 119 55,9

5,00 zeer eens 3 1 3 5 2 19 5 0 0 2 0 7 1 1 0 0 49 23

12 8 22 22 3 59 37 2 4 2 3 28 6 3 1 1 213 100 83 3,9624 0,78818

2,00 oneens 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 1,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 5 3,4

4,00 eens 30 19 1 4 0 3 13 3 1 1 1 76 52,1

5,00 zeer eens 24 18 1 0 2 0 13 3 2 0 0 63 43,2

58 37 2 4 2 3 29 6 3 1 1 146 100 150 4,3699 0,62161

2,00 oneens 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 3 1 1 6 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 17 7,9

4,00 eens 5 6 13 15 0 32 23 0 2 0 2 11 2 2 1 0 114 53,3

5,00 zeer eens 7 1 6 7 2 18 13 2 2 2 1 15 3 1 0 1 81 37,9

12 8 22 23 3 58 37 2 4 2 3 29 6 3 1 1 214 100 82 4,2804 0,64705

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 6 2,8

4,00 eens 5 5 14 13 1 30 23 2 2 0 2 13 1 1 1 1 114 53,3

5,00 zeer eens 7 2 7 10 2 27 13 0 2 2 1 15 4 2 0 0 94 43,9

12 8 22 23 3 58 37 2 4 2 3 29 6 3 1 1 214 100 82 4,4112 0,54735

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,5

2,00 oneens 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 2 6 3 0 4 0 0 0 0 0 8 0 2 1 0 30 14,1

4,00 eens 6 5 12 18 1 35 24 0 1 0 3 13 1 0 0 0 119 55,9

5,00 zeer eens 2 0 3 2 1 19 12 2 3 2 0 7 5 1 0 1 60 28,2

12 8 22 23 3 58 36 2 4 2 3 29 6 3 1 1 213 100 83 4,0986 0,71681

1,00 zeer 
oneens

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,5

2,00 oneens 0 9 0 1 0 0 8 0 1 0 19 23,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 4 1 0 1 1 9 3 0 1 22 27,5

4,00 eens 5 7 1 3 1 2 7 3 2 0 31 38,8

5,00 zeer eens 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 6 7,5

8 22 2 4 2 3 29 6 3 1 80 100 216 3,2500 0,98726

3,00 neutra a l / 
weet niet

13 6 1 2 0 1 2 0 2 1 0 28 21,9

4,00 eens 30 21 1 2 1 2 6 5 0 0 1 69 53,9

5,00 zeer eens 15 10 0 0 1 0 3 1 1 0 0 31 24,2

58 37 2 4 2 3 11 6 3 1 1 128 100 168 4,0234 0,68119
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2,00 oneens 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

6 0 0 0 0 0 2 0 0 0 8 6,3

4,00 eens 30 21 2 1 0 3 5 4 0 1 67 53,2

5,00 zeer eens 20 16 0 3 2 0 4 2 3 0 50 39,7

57 37 2 4 2 3 11 6 3 1 126 100 170 4,3175 0,62802

4,00 eens 16 0 3 6 2 1 1 29 47,5

5,00 zeer eens 21 1 0 5 4 1 0 32 52,5

37 1 3 11 6 2 1 61 100 235 4,5246 0,50354

2,00 oneens 4 0 0 0 1 0 1 0 6 9,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

13 1 0 1 4 2 0 1 22 36,1

4,00 eens 11 0 0 2 6 4 1 0 24 39,3

5,00 zeer eens 8 0 1 0 0 0 0 0 9 14,8

36 1 1 3 11 6 2 1 61 100 235 3,5902 0,86366

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 1 33,3

4,00 eens 1 0 1 33,3

5,00 zeer eens 1 0 1 33,3

2 1 3 100 293 4,0000 1,00000

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 2 25

4,00 eens 5 5 62,5

5,00 zeer eens 1 1 12,5

8 8 100 288 3,8750 0,64087

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 12,5

4,00 eens 6 6 75

5,00 zeer eens 1 1 12,5

8 8 100 288 4,0000 0,53452

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 3,8

4,00 eens 10 4 14 11 0 33 21 1 1 11 2 1 0 109 58,6

5,00 zeer eens 1 4 7 11 3 21 14 0 1 7 0 0 1 70 37,6

12 8 22 23 3 58 35 1 2 18 2 1 1 186 100 110 4,3387 0,54852

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 6 3,4

4,00 eens 2 10 15 0 33 13 0 1 9 1 1 1 86 49,4

5,00 zeer eens 5 11 6 3 23 22 1 1 9 1 0 0 82 47,1

8 22 23 3 58 35 1 2 18 2 1 1 174 100 122 4,4368 0,56284

2,00 oneens 0 1 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 12 6,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 1 6 10 1 15 1 0 0 6 0 0 1 45 24,2

4,00 eens 8 5 12 7 1 27 27 1 2 9 2 1 0 102 54,8

5,00 zeer eens 0 1 4 1 1 10 7 0 0 3 0 0 0 27 14,5

12 8 22 23 3 58 35 1 2 18 2 1 1 186 100 110 3,7742 0,77291

1,00 zeer eens 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 1,6

2,00 eens 1 4 5 20 2 8 4 0 1 4 0 0 1 50 27

3,00 neutra a l / 
weet niet

9 2 5 2 1 22 7 1 0 11 1 1 0 62 33,5

4,00 oneens 2 1 10 0 0 12 16 0 1 1 1 0 0 44 23,8

5,00 zeer 
oneens

0 1 1 0 0 15 7 0 0 2 0 0 0 26 14,1

12 8 22 23 3 57 35 1 2 18 2 1 1 185 100 111 3,2162 1,04609

2,00 oneens 1 0 3 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 11 5,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 4 5 0 0 22 2 0 0 8 0 0 0 43 23,2

4,00 eens 7 4 13 13 2 26 25 1 1 8 2 1 1 104 56,2

5,00 zeer eens 2 0 1 10 0 3 8 0 1 2 0 0 0 27 14,6

12 8 22 23 3 57 35 1 2 18 2 1 1 185 100 111 3,7946 0,75970

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 3 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 8 4,3

4,00 eens 6 4 14 15 1 30 23 0 2 12 1 1 0 109 58,6

5,00 zeer eens 6 3 5 7 2 26 12 1 0 6 0 0 1 69 37,1

12 8 22 23 3 58 35 1 2 18 2 1 1 186 100 110 4,3280 0,55505

2,00 oneens 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 2 1 6 5 0 1 1 0 0 1 18 11

4,00 eens 8 6 17 1 29 22 1 1 13 2 1 0 101 62

5,00 zeer eens 4 1 3 1 22 8 0 0 4 0 0 0 43 26,4

12 8 22 3 58 35 1 2 18 2 1 1 163 100 133 4,1411 0,61741

2,00 oneens 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 7 4,6

4,00 eens 3 16 0 32 16 0 1 12 1 1 1 83 55

5,00 zeer eens 4 4 2 21 19 1 1 5 1 0 0 58 38,4

8 22 3 58 35 1 2 18 2 1 1 151 100 145 4,2980 0,65110

2,00 oneens 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,4

4,00 eens 3 0 16 0 0 8 1 1 1 30 42,3

5,00 zeer eens 4 2 19 1 2 10 1 0 0 39 54,9

8 3 35 1 2 18 2 1 1 71 100 225 4,5070 0,60647

1,00 zeer 
oneens

1 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 7 4,6

2,00 oneens 1 3 6 10 1 13 0 1 5 0 0 0 40 26,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 1 7 3 0 25 1 1 6 2 1 0 51 33,8

4,00 eens 5 1 7 7 1 14 0 0 4 0 0 0 39 25,8

5,00 zeer eens 1 1 0 2 1 6 0 0 2 0 0 1 14 9,3

12 8 22 23 3 58 1 2 18 2 1 1 151 100 145 3,0861 1,03885

1,00 zeer 
oneens

0 1 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 8 4,4

2,00 oneens 2 1 4 1 0 6 2 0 0 1 0 0 17 9,3

3,00 neutra a l / 
weet niet

5 3 10 10 2 27 13 1 0 10 2 1 84 46,2

4,00 eens 4 3 8 11 0 15 14 0 2 5 0 0 62 34,1

5,00 zeer eens 1 0 0 1 1 2 5 0 0 1 0 0 11 6
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12 8 22 23 3 56 34 1 2 18 2 1 182 100 114 3,2802 0,88170

2,00 oneens 1 1 2,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

8 8 22,9

4,00 eens 18 18 51,4

5,00 zeer eens 8 8 22,9

35 35 100 261 3,9429 0,76477

2,00 oneens 3 3 8,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

8 8 22,9

4,00 eens 20 20 57,1

5,00 zeer eens 4 4 11,4

35 35 100 261 3,7143 0,78857

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 2 5,7

4,00 eens 23 23 65,7

5,00 zeer eens 10 10 29,6

35 35 100 261 4,2286 0,54695

4,00 eens 1 1 2 66,7

5,00 zeer eens 1 0 1 33,3

2 1 3 100 293 4,3333 0,57735

4,00 eens 1 1 50

5,00 zeer eens 1 1 50

2 2 100 294 4,5000 0,70711

1,00 a ltijd 2 4 4 4 0 14 15 1 2 2 12 0 1 61 31,3

3,00 soms 8 1 17 16 2 32 11 0 1 0 15 1 0 104 53,3

5,00 nooit 1 2 1 3 1 8 10 0 1 0 2 1 0 30 15,4

11 7 22 23 3 54 36 1 4 2 29 2 1 195 100 101 2,6821 1,33217

1,00 a ltijd 5 3 17 15 1 30 14 0 2 0 2 13 3 1 0 106 52

3,00 soms 6 3 4 7 1 20 13 0 0 1 0 11 3 2 1 72 35,3

5,00 nooit 0 1 1 1 1 4 9 1 2 1 0 5 0 0 0 26 12,7

11 7 22 23 3 54 36 1 4 2 2 29 6 3 1 204 100 92 2,2157 1,40812

1,00 a ltijd 0 0 1 2 1 6 7 0 1 0 0 1 0 0 0 19 9,5

5,00 nooit 11 7 19 21 2 48 29 1 3 2 2 28 5 3 1 182 90,5

11 7 20 23 3 54 36 1 4 2 2 29 5 3 1 201 100 95 4,6219 1,17317

1,00 nooit 0 1 3 0 0 5 2 0 0 0 0 3 0 0 0 14 6,8

3,00 soms 5 2 7 7 1 21 8 1 0 0 0 9 1 1 1 64 31,2

5,00 a ltijd 6 4 12 16 2 28 26 1 4 2 2 17 5 2 0 127 62

11 7 22 23 3 54 36 2 4 2 2 29 6 3 1 205 100 91 4,1024 1,24233

1,00 nooit 1 0 2 1 1 7 2 0 0 0 0 3 0 0 0 17 8,4

3,00 soms 6 2 9 7 2 26 14 1 1 0 0 18 5 1 1 93 46

5,00 a ltijd 4 5 10 15 0 20 20 0 3 2 2 8 1 2 0 92 45,5

11 7 21 23 3 53 36 1 4 2 2 29 6 3 1 202 100 94 3,7426 1,27082

1,00 nooit 4 1 5 3 1 12 4 1 1 1 0 5 0 0 0 38 18,8

3,00 soms 4 3 8 13 2 32 15 1 1 1 0 17 5 3 1 106 52,5

5,00 a ltijd 3 3 8 7 0 9 17 0 2 0 2 6 1 0 0 58 28,7

11 7 21 23 3 53 36 2 4 2 2 28 6 3 1 202 100 94 3,1980 1,36786

1,00 nooit 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 7,4

3,00 soms 2 16 1 0 1 0 3 3 1 1 28 41,2

5,00 a ltijd 5 14 1 3 0 2 7 2 1 0 35 51,5

7 34 2 3 1 2 10 6 2 1 68 100 228 3,8824 1,26408

1,00 nooit 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 5 7,4

3,00 soms 4 15 1 2 1 0 7 4 1 0 35 51,5

5,00 a ltijd 3 19 0 1 0 1 2 1 1 0 28 41,2

7 35 1 3 1 2 10 6 2 1 68 100 238 3,6765 1,22707

1,00 nooit 0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 5 7,4

3,00 soms 3 19 1 2 1 1 9 5 1 0 42 61,8

5,00 a ltijd 4 12 0 1 0 1 1 1 1 0 21 30,9

7 35 1 3 1 2 10 6 2 1 68 100 228 3,4706 1,15216

1,00 nooit 2 1 8 4 2 18 4 0 1 1 0 5 1 0 0 47 23,7

3,00 soms 7 5 12 16 1 24 17 0 2 1 2 21 4 3 1 116 58,6

5,00 a ltijd 1 1 1 2 0 11 14 1 1 0 0 2 1 0 0 35 17,7

10 7 21 22 3 53 35 1 4 2 2 28 6 3 1 198 100 98 2,8788 1,24600

1,00 nooit 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5 7,2

3,00 soms 2 9 1 1 0 1 4 3 0 1 22 31,9

5,00 a ltijd 5 26 1 2 1 1 4 2 0 0 42 60,9

7 35 2 3 1 2 10 6 2 1 69 100 227 4,0725 1,26397

1,00 nooit 11 5 0 2 0 0 1 0 2 1 22 19

3,00 soms 33 21 1 1 0 1 6 4 0 0 67 57,8

5,00 a ltijd 10 7 0 1 2 1 3 2 1 0 27 23,3

54 33 1 4 2 2 10 6 3 1 116 100 180 3,0862 1,30263

3,00 soms 1 1 0 2 5 2 0 0 11 40,7

5,00 a ltijd 1 2 1 0 5 4 2 1 16 59,3

2 3 1 2 10 6 2 1 27 100 269 4,1852 1,00142

3,00 soms 1 1 0 2 4 2 0 1 11 40,7

5,00 a ltijd 1 2 1 0 6 4 2 0 16 59,3

2 3 1 2 10 6 2 1 27 100 269 4,1852 1,00142

1,00 nooit 0 0 0 0 2 0 2 1 5 18,5

3,00 soms 2 1 0 2 4 6 0 0 15 55,6

5,00 a ltijd 0 2 1 0 4 0 0 0 7 25,9

2 3 1 2 10 6 2 1 27 100 269 3,1481 1,35032
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2,00 oneens 1 1 2,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 3 8,6

4,00 eens 18 18 51,4

5,00 zeer eens 13 13 37,1

35 35 100 261 4,2286 0,73106

1,00 zeer eens 2 2 5,7

2,00 eens 13 13 37,1

3,00 weet niet 6 6 17,1

4,00 oneens 14 14 40

35 35 100 261 2,9143 1,01087

1,00 zeer eens 2 2 5,7

2,00 eens 8 8 22,9

3,00 weet niet 9 9 25,7

4,00 oneens 16 16 45,7

35 35 100 261 3,1143 0,96319

1,00 zeer eens 3 3 8,6

2,00 eens 18 18 51,4

3,00 weet niet 5 5 14,3

4,00 oneens 9 9 25,7

35 35 100 261 2,5714 0,97877

1,00 zeer 
oneens

1 1 2,9

2,00 oneens 15 15 42,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

8 8 22,9

4,00 eens 11 11 31,4

35 35 100 261 2,8286 0,92309

1,00 zeer eens 4 4 11,4

2,00 eens 16 16 45,7

3,00 weet niet 8 8 22,9

4,00 oneens 7 7 20

35 35 100 261 2,5143 0,95090

1,00 zeer 
oneens

5 5 15,2

2,00 oneens 17 17 51,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

7 7 21,2

4,00 eens 4 4 12,1

33 33 100 263 2,3030 0,88335

1,00 zeer eens 1 1 2,9

2,00 eens 8 8 23,5

3,00 weet niet 8 8 23,5

4,00 oneens 14 14 41,2

5,00 zeer 
oneens

3 3 8,8

34 34 100 262 3,2941 1,03072

2,00 oneens 4 4 11,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 2 5,9

4,00 eens 21 21 61,8

5,00 zeer eens 7 7 20,8

34 34 100 262 3,9118 0,86577

2,00 oneens 2 2 5,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

5 5 14,7

4,00 eens 19 19 55,9

5,00 zeer eens 8 8 23,5

34 34 100 262 3,9706 0,79717

2,00 oneens 4 4 11,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

8 8 23,5

4,00 eens 18 18 52,9

5,00 zeer eens 4 4 11,8

34 34 100 262 3,6471 0,84861

1,00 a ltijd 2 1 1 2 1 0 0 0 2 0 9 9

3,00 soms 8 3 16 21 1 2 1 2 18 1 73 73

5,00 nooit 2 3 4 0 1 0 1 0 7 0 18 18

12 7 21 23 3 2 2 2 27 1 100 100 195 3,1800 1,02868

q0024_0002 
a na lyseren wa t 

5,00 a ltijd 12 7 21 23 3 54 2 4 2 27 1 156 100

12 7 21 23 3 54 2 4 2 27 1 156 100 140 5,0000 0,00000

q0024_0003 a l 
tijdens  de 

5,00 a ltijd 12 7 21 22 3 54 2 4 2 27 1 155 100

12 7 21 22 3 54 2 4 2 27 1 155 100 141 5,0000 0,00000

q0024_0004 bij 
versc hillen a ltijd 

5,00 a ltijd 11 7 21 23 3 54 2 4 2 27 1 155 100

11 7 21 23 3 54 2 4 2 27 1 155 100 141 5,0000 0,00000

q0024_0005 
houden a a n 

5,00 a ltijd 54 4 1 59 100

54 4 1 59 100 237 5,0000 0,00000

1,00 a ltijd 0 0 0 0 0 23 2 0 0 25 16,8

3,00 soms 5 1 8 3 1 30 0 0 2 50 33,6

5,00 nooit 6 5 13 20 2 1 0 2 25 74 49,7

11 6 21 23 3 54 2 2 27 149 100 147 3,6577 1,49672

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4 2

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 1 0 0 1 2 5 1 2 0 0 1 1 0 0 0 15 7,4

4,00 eens 9 3 14 13 1 6 36 16 1 1 1 2 12 1 3 0 1 120 58,8

5,00 zeer eens 3 1 5 10 2 2 13 9 0 1 1 0 12 4 0 0 0 63 30,9

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1

q0024_0006 
niets  doen

Tota l

Wa t is  bela ng rijk voor prettig  verloop va n een projec t?  q0026

q0026_0001 
werkza a mhede
n 
a a neens luitend 
uitvoeren

q0023_0011 
g a ra ntie  va n 
minima le  
verdiensten

Tota l

g rote  versc hillen met c a lc ula tie  tijdens  uitvoering  q0024 en q0025
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q0024_0001 
proberen dit 
kost wa t kost te  
verha len

Tota l

Tota l

Tota l

Tota l

Tota l

q0023_0008 
medeonderha n
dela a r in de 
prijsvorming , 
a fg ez ien va n de 
pa rtnerkeuze

Tota l

q0023_0009 
inz ic ht in 
tijdsbesteding

Tota l

q0023_0010 
verrekening  va n 
onvoorz iene 
ris ic o's

Tota l

q0023_0005 
heeft 
g een(weinig ) 
invloed op 
keuze va n de 
pa rtners
Tota l

q0023_0006 
volledig e inza g e 
in de 
prijsvorming  va n 
deze pa rtners

Tota l

q0023_0007 
g een inza g e in 
de prijsvorming  
va n deze 
pa rtners

Tota l

R ol opdra c htg ever in ketenproc es  q0023
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q0023_0001 
volledig e 
betrokkenheid 
in het pla n

Tota l

q0023_0002 
betrokken in de 
deta ilpla nning

Tota l

q0023_0003 
bepa a lt de 
keuze 
va n pa rtners

Tota l

q0023_0004 
volledig  op de 
hoog te va n de 
prijsvorming  met 
deze pa rtners

Tota l
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12 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 204 100 92 4,2157 0,67507

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,7

4,00 eens 3 5 15 1 2 0 0 3 1 1 0 31 42,5

5,00 zeer eens 1 3 17 1 1 1 2 7 5 1 0 39 53,4

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,4

5 9 32 2 3 1 2 10 6 2 1 73 100 223 4,5342 0,57932

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2,8

4,00 eens 1 4 13 0 2 0 0 3 1 0 1 25 34,7

5,00 zeer eens 3 4 18 2 1 1 2 7 5 2 0 45 62,5

5 8 32 2 3 1 2 10 6 2 1 72 100 224 4,5972 0,54797

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,4

4,00 eens 1 4 18 0 1 0 0 3 1 0 0 28 38,4

5,00 zeer eens 3 5 14 2 2 1 2 7 5 2 0 43 58,9

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,4

5 9 32 2 3 1 2 10 6 2 1 73 100 223 4,6027 0,54619

1,00 zeer 
oneens

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,4

2,00 oneens 2 0 2 0 1 0 1 2 0 0 0 8 11,1

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 3 7 0 0 0 0 3 1 1 0 17 23,6

4,00 eens 1 4 17 2 0 1 1 2 2 0 0 30 41,7

5,00 zeer eens 0 1 5 0 2 0 0 3 3 1 0 15 20,8

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1,4

5 9 31 2 3 1 2 10 6 2 1 72 100 224 3,7361 1,00692

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 2

4,00 eens 10 4 17 16 0 8 27 23 2 4 0 0 16 1 0 0 1 129 63,2

5,00 zeer eens 2 0 3 7 2 1 24 8 0 0 2 2 11 5 1 0 0 68 33,3

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1,5

12 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 204 100 92 4,3431 0,54357

2,00 oneens 0 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9 4,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 2 2 0 0 3 12 9 2 1 0 1 5 2 1 0 0 41 20,1

4,00 eens 10 3 13 16 2 5 33 18 0 2 1 0 15 1 1 0 1 121 59,3

5,00 zeer eens 1 0 4 6 1 1 4 3 0 0 1 1 6 3 0 0 0 31 15,2

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1

12 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 204 100 92 3,8824 0,74667

2,00 oneens 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 2,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 4 8 6 1 3 13 8 0 2 1 0 11 2 1 0 1 63 30,9

4,00 eens 9 1 12 11 1 6 31 19 2 1 1 1 14 2 1 0 0 112 54,9

5,00 zeer eens 1 0 0 5 1 0 5 4 0 0 0 1 1 2 0 0 0 20 9,8

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1,5

12 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 204 100 92 3,7598 0,72679

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 3,9

4,00 eens 9 4 11 9 1 7 31 17 0 4 0 0 12 2 2 1 0 110 53,9

5,00 zeer eens 3 0 9 13 2 1 18 14 2 0 2 2 14 4 1 0 0 85 41,7

12 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 204 100 92 4,3676 0,58481

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5

4,00 eens 8 1 9 11 1 3 25 12 0 1 0 0 10 1 0 1 1 84 41,2

5,00 zeer eens 4 3 11 12 2 6 26 20 2 3 2 2 18 5 3 0 0 119 58,3

12 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 204 100 92 4,5784 0,50488

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

4,00 eens 2 27 13 0 2 0 0 9 1 1 1 1 57 41,6

5,00 zeer eens 2 24 19 2 2 2 2 19 5 2 0 0 79 57,7

5 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 137 100 159 4,5693 0,51157

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

4,00 eens 2 25 10 2 2 0 1 11 1 1 1 1 57 41,6

5,00 zeer eens 2 26 22 0 2 2 1 17 5 2 0 0 79 57,7

5 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 137 100 159 4,5693 0,51157

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 2 0 0 2 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 13 6,4

4,00 eens 8 3 9 15 2 4 31 16 0 2 0 0 12 0 0 0 0 102 50

5,00 zeer eens 3 1 9 8 1 3 17 16 2 2 2 2 13 6 1 0 0 86 42,2

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 1,5

12 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 204 100 92 4,3873 0,62936

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5

2,00 oneens 1 3 2 1 0 1 6 6 0 1 0 0 1 1 0 0 0 23 11,3

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 7 6 0 4 7 10 2 2 0 0 13 2 1 0 0 56 27,6

4,00 eens 9 1 9 14 2 2 32 14 0 0 1 1 10 2 1 0 1 99 48,8

5,00 zeer eens 1 0 2 2 1 2 5 1 0 1 1 1 2 1 0 0 0 20 9,9

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 4 2

12 5 20 23 3 9 51 31 2 4 2 2 28 6 3 1 1 203 100 93 3,6207 0,90048

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 2

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 1 2 6 0 4 7 8 1 1 1 0 2 1 1 0 0 37 18,1

4,00 eens 9 3 16 12 0 3 29 16 1 2 1 1 18 3 2 0 0 116 56,9

5,00 zeer eens 1 1 2 5 3 2 15 6 0 0 0 1 6 2 0 0 1 45 22,1

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 1

12 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 204 100 92 4,0196 0,72234

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 1 4 1 0 2 6 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1 23 11,3

4,00 eens 9 3 9 19 2 6 32 23 1 4 2 2 21 2 2 0 0 137 67,5

5,00 zeer eens 1 1 6 3 1 1 13 7 1 0 0 0 3 4 0 0 0 41 20,2

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5
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12 5 19 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 203 100 93 4,0887 0,59037

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

4,00 eens 8 1 11 13 0 7 26 20 1 2 0 0 18 2 2 1 1 113 55,4

5,00 zeer eens 4 3 9 9 3 2 25 12 1 2 2 2 10 4 1 0 0 89 43,6

12 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 204 100 92 4,4265 0,51270

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3,4

4,00 eens 8 1 12 15 0 7 28 21 1 1 0 1 17 1 2 1 0 116 56,9

5,00 zeer eens 4 3 6 6 3 2 23 10 1 3 2 1 11 5 1 0 0 81 39,7

12 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 204 100 92 4,3627 0,54888

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 3 1,5

2,00 oneens 1 1 4 0 0 0 1 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 15 7,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 2 4 5 0 2 8 10 2 1 0 0 5 2 1 0 0 45 22,1

4,00 eens 5 2 10 13 0 6 28 13 0 2 1 2 15 4 1 0 1 103 50,5

5,00 zeer eens 3 0 2 5 3 1 14 3 0 0 1 0 5 0 0 0 0 37 18,1

6,00 nvt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0,5

12 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 204 100 92 3,7794 0,89628

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5

4,00 eens 5 0 9 12 1 2 23 15 1 1 0 0 13 1 1 1 0 85 41,9

5,00 zeer eens 6 4 11 11 2 7 28 17 1 3 2 2 15 5 2 0 1 117 57,6

11 5 20 23 3 9 51 32 2 4 2 2 28 6 3 1 1 203 100 93 4,5714 0,50598

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8

4,00 eens 2 4 25 13 0 2 0 0 5 1 0 1 53 41,7

5,00 zeer eens 2 5 26 19 2 2 2 2 5 5 3 0 73 57,5

5 9 51 32 2 4 2 2 10 6 3 1 127 100 169 4,5669 0,51317

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 20

4,00 eens 4 4 80

5 5 100 291 3,8000 0,44721

1,00 per se  niet 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1,8

2,00 nee 1 13 1 1 1 0 1 0 1 19 33,3

3,00 g een 
mening

1 13 1 1 0 2 6 1 0 25 43,9

4,00 ja 3 6 0 0 0 0 2 1 0 12 21,1

5 32 2 2 1 2 10 2 1 57 100 239 2,8421 0,77435

2,00 oneens 0 2 0 0 1 0 1 0 0 4 7,1

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 3 0 1 0 1 2 0 1 8 14,3

4,00 eens 3 21 1 2 0 1 5 1 0 34 60,7

5,00 zeer eens 2 5 0 0 0 0 2 1 0 10 17,9

5 31 1 3 1 2 10 2 1 56 100 240 3,8929 0,77878

2,00 oneens 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 8,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 13 1 3 1 1 6 1 1 28 50

4,00 eens 3 10 0 0 0 1 3 1 0 18 32,1

5,00 zeer eens 1 3 0 0 0 0 1 0 0 5 8,9

5 31 1 3 1 2 10 2 1 56 100 240 3,4107 0,78107

2,00 oneens 2 8 0 0 0 0 0 1 0 11 19,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 14 0 1 1 0 7 1 1 25 44,6

4,00 eens 3 7 1 1 0 2 3 0 0 17 30,4

5,00 zeer eens 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 5,4

5 31 1 3 1 2 10 2 1 56 100 240 3,2143 0,82494

2,00 oneens 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 7,1

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 11 0 3 1 1 4 1 1 22 39,3

4,00 eens 5 15 1 0 0 1 4 1 0 27 48,2

5,00 zeer eens 0 1 0 0 0 0 2 0 0 3 5,4

5 31 1 3 1 2 10 2 1 56 100 240 3,5179 0,71328

2,00 oneens 0 7 1 0 0 0 1 0 0 9 16,1

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 9 0 3 1 1 4 1 1 22 39,3

4,00 eens 2 11 0 0 0 1 3 0 0 17 30,4

5,00 zeer eens 1 4 0 0 0 0 2 1 0 8 14,3

5 31 1 3 1 2 10 2 1 56 100 240 3,4286 0,93141

2,00 oneens 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 9 0 1 1 1 3 0 1 16 29,1

4,00 eens 4 18 1 1 0 1 5 2 0 32 58,2

5,00 zeer eens 1 3 0 0 0 0 1 0 0 5 9,1

5 31 1 3 1 2 9 2 1 55 100 241 3,7273 0,67918

2,00 oneens 4 16 0 2 0 2 3 1 0 28 50

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 12 0 1 1 0 4 0 1 20 35,7

4,00 eens 0 2 1 0 0 0 2 1 0 6 10,7

5,00 zeer eens 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 3,6

5 31 1 3 1 2 10 2 1 56 100 240 2,6786 0,81144

2,00 oneens 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3 5,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 10 1 1 1 1 5 0 1 22 39,3

4,00 eens 3 16 0 1 0 1 3 2 0 26 46,4

5,00 zeer eens 0 3 0 0 0 0 2 0 0 5 8,9

5 31 1 3 1 2 10 2 1 56 100 240 3,5893 0,73303

1,00 zeer eens 0 1 0 1 0 0 2 1 0 5 8,9

2,00 eens 3 9 1 0 0 1 3 1 0 18 32,1

3,00 weet 
niet/neutra a l

2 17 0 1 1 1 5 0 1 28 50

4,00 oneens 0 4 0 1 0 0 0 0 0 5 8,9
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een voorkeur 
voor 
sa menwerking  
met een 
fa miliebedrijf?
Tota l

hoe denkt u over een fa miliebedrijf q0028

q0028_0001 
g rote  
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e lka a r la ng  en 
g oed kennen

Tota l
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5 31 1 3 1 2 10 2 1 56 100 240 2,5893 0,78107

2,00 oneens 0 3 0 1 0 0 0 0 0 4 7,1

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 11 0 1 1 1 4 0 1 20 35,7

4,00 eens 3 13 1 0 0 1 4 2 0 24 42,9

5,00 zeer eens 1 4 0 1 0 0 2 0 0 8 14,3

5 31 1 3 1 2 10 2 1 56 100 240 3,6429 0,81861

2,00 oneens 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 5,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 7 0 2 1 1 4 0 1 17 30,4

4,00 eens 3 18 1 1 0 1 4 2 0 30 53,6

5,00 zeer eens 1 3 0 0 0 0 2 0 0 6 10,7

5 31 1 3 1 2 10 2 1 56 100 240 3,6964 0,73657

1,00 zeer 
oneens

0 1 2 0 0 0 0 0 1 1 0 4 3,1

2,00 oneens 0 0 6 6 0 0 0 1 2 1 0 16 12,3

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 11 4 0 0 1 0 8 2 0 27 20,8

4,00 eens 3 1 28 16 2 3 1 1 14 2 0 71 54,6

5,00 zeer eens 1 0 3 4 0 0 0 0 3 0 1 12 9,2

4 3 50 30 2 3 2 2 27 6 1 130 100 166 3,5462 0,93271

1,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,8

2,00 oneens 0 0 5 0 0 0 0 1 1 0 0 7 5,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 10 3 0 1 0 0 7 2 0 24 18,5

4,00 eens 3 1 28 23 2 2 2 1 15 2 1 80 61,5

5,00 zeer eens 0 2 6 4 0 0 0 0 4 2 0 18 13,8

4 3 50 30 2 3 2 2 27 6 1 130 100 166 3,8231 0,76214

1,00 zeer 
oneens

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5

2,00 oneens 0 0 3 1 0 0 0 1 2 0 0 7 5,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 7 4 1 0 0 0 7 1 0 21 16,2

4,00 eens 4 1 30 20 0 3 2 1 16 4 1 82 63,1

5,00 zeer eens 0 0 9 5 1 0 0 0 2 1 0 18 13,8

4 3 50 30 2 3 2 2 27 6 1 130 100 166 3,8231 0,79207

2,00 oneens 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 3 2 0 0 0 0 3 0 0 8 6,2

4,00 eens 2 1 29 21 2 3 1 2 17 2 0 80 61,5

5,00 zeer eens 2 2 17 6 0 0 1 0 7 4 1 40 30,8

4 3 50 30 2 3 2 2 27 6 1 130 100 166 4,2154 0,62238

2,00 oneens 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 1 1 0 3 7 1 1 0 0 2 0 0 17 9,3

4,00 eens 8 3 9 11 0 23 16 0 1 1 2 15 2 0 91 50

5,00 zeer eens 2 1 8 11 3 24 7 1 1 1 0 9 4 1 73 40,1

11 4 19 23 3 50 30 2 3 2 2 26 6 1 182 100 114 4,2967 0,65637

2,00 oneens 0 1 0 0 0 3 1 1 1 0 0 1 0 1 9 5

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 1 4 2 0 10 9 0 0 0 0 6 1 0 35 19,3

4,00 eens 6 2 9 13 1 25 17 0 1 0 2 12 1 0 89 49,2

5,00 zeer eens 3 0 6 8 2 12 3 0 1 2 0 7 4 0 48 26,5

11 4 19 23 3 50 30 1 3 2 2 26 6 1 181 100 115 3,9724 0,81262

2,00 eens 2 2 4 9 1 17 13 1 2 0 1 9 2 1 64 35,2

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 1 9 9 0 22 13 0 1 1 0 10 4 0 73 40,1

4,00 oneens 6 1 5 4 1 8 4 0 0 0 1 5 0 0 35 19,2

5,00 zeer 
oneens

0 0 1 1 1 3 0 0 0 1 0 3 0 0 10 5,5

11 4 19 23 3 50 30 1 3 2 2 27 6 1 182 100 114 2,9505 0,87493

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 2 1 0 8 4,4

2,00 oneens 1 2 11 10 1 13 2 1 1 0 5 1 0 48 26,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

8 2 3 4 1 16 15 0 1 1 12 1 0 64 35,4

4,00 eens 2 0 2 6 0 14 13 1 0 1 6 3 1 49 27,1

5,00 zeer eens 0 0 3 3 1 3 0 0 0 0 2 0 0 12 6,6

11 4 19 23 3 50 30 3 2 2 27 6 1 181 100 115 3,0497 0,99038

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1,1

2,00 oneens 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 1 2 0 0 9 4,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 0 3 4 0 17 9 0 0 0 0 10 2 0 45 24,6

4,00 eens 9 4 14 14 1 26 16 2 3 1 1 16 4 1 108 59

5,00 zeer eens 0 0 2 3 2 5 2 0 0 1 0 4 0 0 19 10,4

11 4 19 23 3 50 30 2 3 2 2 33 6 1 183 100 113 3,7268 0,75716

1,00 zeer 
oneens

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,9

2,00 oneens 0 5 3 1 0 0 1 0 0 0 10 9,2

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 17 9 0 0 1 1 5 3 0 36 33

4,00 eens 4 25 14 1 3 0 0 4 1 1 53 48,6

5,00 zeer eens 0 2 4 0 0 1 0 0 2 0 9 8,3

4 50 30 2 3 2 2 9 6 1 109 100 187 3,5413 0,81117

2,00 a lleen 
berekenen

4 1 3 12 20 36,4

3,00 g een 
re la tie

3 0 3 1 7 12,7

4,00 tekenen en 
da a rna  

2 1 3 3 9 16,4

5,00 tekenen 
levert 

2 1 9 7 19 34,5

11 3 18 23 55 100 241 3,4909 1,30345

1,00 nee 8 8 50

3,00 niet va n 
toepa ss ing

3 3 18,8

5,00 ja 5 5 31,3

16 16 100 280 2,6250 1,82117

d
o

e
lm

a
ti

g
h

e
id

 c
a

lc
u

la
ti

e

wa t is  re la tie  tekenen met berekenen q0030

q0030 Wa t is  bij 
uw 
c a lc ula tiea fdeli
ng  de re la tie  
tussen 
berekenen en 
Tota l

is  er voor a a nbesteding  c onta c t tussen c a lc ula tie  en werkvoorbereiding ?  Q 0031

q0031_0001 
nee, het z ijn 
g esc heiden 
a fdeling en

Tota l

q0029_0008 
voor 
g ereedsc ha p is  
dit wel prettig

Tota l

q0029_0009 
a fha nkelijk va n 
het soort projec t

Tota l

q0029_0010 het 
g eld oplevert

Tota l

q0029_0005 
zeer bela ng rijk 
m.n. voor g root 
ma terieel zoa ls  
een kra a n, lift en 
s te ig er
Tota l

q0029_0006 er 
bij g root 
ma terieel 
g ebruik ieders  
bela ng  
evenveel te lt
Tota l

q0029_0007 wij 
verzorg en dit 
liever ze lf 
(neg a tief voor 
sa menwerking )

Tota l

Hoe s ta a t u teg enover g eza menlijk g ebruik?  Q 0029

G
e

za
m

e
n

li
jk

 g
e

b
ru

ik
 m

a
te

ri
e

e
l

q0029_0001 
uits luitend a ls  
de mensen 
hiertoe bereid 
z ijn

Tota l

q0029_0002 
een eerlijke  
doorberekening

Tota l

q0029_0003 
uits luitend a ls  dit 
het werk ten 
g oede komt

Tota l

q0029_0004 
ma g  g een 
misbruik va n 
g ema a kt 
worden

Tota l

Tota l

q0028_0010 
betrouwba a r

Tota l

q0028_0011 
s treeft s ta bilite it 
na

Tota l
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1,00 nee 0 7 7 38,9

3,00 niet va n 
toepa ss ing

0 2 2 11,1

5,00 ja 1 8 9 50

1 17 18 100 278 3,2222 1,92676

1,00 nee 0 4 4 21,1

3,00 niet va n 
toepa ss ing

0 2 2 10,5

5,00 ja 1 12 13 68,4

1 18 19 100 277 3,9474 1,68238

1,00 nee 0 10 10 52,6

3,00 niet va n 
toepa ss ing

0 1 1 5,3

5,00 ja 3 5 8 42,1

3 16 19 100 277 2,7895 1,98827

1,00 0 tot 10% 0 1 0 1 0 4 6 7,8

2,00 10 tot 20% 3 3 4 5 1 8 24 31,2

3,00 20 tot 30% 4 0 8 12 1 3 28 36,4

4,00 30 tot 70% 4 0 7 5 0 2 18 23,4

5,00 70 tot 
100%

0 0 0 0 1 0 1 1,3

11 4 19 23 3 17 77 100 219 2,7922 0,93665

1 g een offerte  
a a nvra g en

6 6 16,7

2.1 
offertea a nvra a g

7 7 19,4

3 2- 4 
offertea a nvra g e

22 22 61,1

4 4- 5 
offertea a nvra g e

1 1 2,8

36 36 100 260 2,5000 0,81100

2 1 
offertea a nvra a g

10 10 23,3

3 2- 4 
offertea a nvra g e

32 32 74,4

6 meer da n 10 
offertea a nvra g e

1 1 2,3

43 43 100 253 2,8400 0,65200

1 g een offerte  
a a nvra g en

3 3 7,1

2 1 
offertea a nvra a g

24 24 57,1

3 2- 4 
offertea a nvra g e

15 15 35,7

42 42 100 254 2,2900 0,59600

1,00 g een 0 3 0 3 33,3

3,00 soms 1 0 1 2 22,2

4,00 ja , bij de  
eva lua tie

1 3 0 4 44,4

2 6 1 9 100 287 2,7778 1,39443

1,00 nee 3 1 8 5 17 29,8

3,00 het is  zo 0 0 3 1 4 7

4,00 ma tig 5 1 6 8 20 35,1

5,00 ja 3 2 2 9 16 28,1

11 4 19 23 57 100 239 3,3158 1,61641

2,00 
onvoldoende

1 0 0 1 11,1

3,00 weet niet 1 5 0 6 66,7

5,00 voldoende 0 1 1 2 22,2

2 6 1 9 100 287 3,3333 1,00000

2,00 oneens 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 0 0 0 2 0 0 2 5 3,9

4,00 eens 8 1 13 14 0 31 1 1 8 77 60,2

5,00 zeer eens 2 3 5 9 3 14 1 0 8 45 35,2

11 4 19 23 3 47 2 1 18 128 100 168 4,2969 0,57997

2,00 oneens 0 0 1 0 0 3 0 0 0 4 3,1

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 1 0 1 7 0 0 4 13 10,2

4,00 eens 10 2 13 15 0 29 1 1 9 80 62,5

5,00 zeer eens 1 2 4 8 2 8 1 0 5 31 24,2

11 4 19 23 3 47 2 1 18 128 100 168 4,0781 0,68285

2,00 oneens 2 0 5 2 1 6 16 21,1

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 0 4 7 1 6 22 28,9

4,00 eens 2 3 10 12 1 3 31 40,8

5,00 zeer eens 2 1 0 2 0 2 7 9,2

10 4 19 23 3 17 76 100 220 3,3816 0,92329

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 4 1 0 0 0 2 7 5,5

2,00 oneens 4 1 11 11 1 6 0 0 7 41 32,3

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 2 6 4 0 9 0 0 6 31 24,4

4,00 eens 2 1 2 4 1 25 1 1 2 39 30,7

5,00 zeer eens 1 0 0 0 0 7 1 0 0 9 7,1

11 4 19 23 3 47 2 1 17 127 100 169 3,0157 1,06893

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,8

2,00 oneens 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 0 1 0 7 0 0 0 10 7,8

4,00 eens 8 3 10 16 2 24 2 1 11 77 60,2

5,00 zeer eens 2 0 9 5 0 15 0 0 7 38 29,7

11 4 19 23 3 47 2 1 18 128 100 168 4,1641 0,69619

hoeveel %  va n de offertes  le idt na a r opdra c ht?  q0032

g emiddeld hoeveel offertes  per uit te  besteden onderdeel/ q33

hebt u invloed op de keuze va n ondera a nnemers  q0034

bent u tevreden met dit %  q0035

vindt u dit voldoende?  Q 0036

hoe rendement va n c a lc ula ties  te  verhog en q38 (q0037, q0038) 

Tota l

q0031_0004 
a ltijd

Tota l

q0032 Hoeveel 
proc ent va n de 
uitg evoerde 
offertes  le idt 
na a r een 
opdra c ht?

Tota l

q0031_0002 
a lleen bij g rotere  
a a nbesteding e
n

Tota l

q0031_0003 bij 
ing ewikkelde 
projec ten

Tota l

q0034 Hebt u 
invloed op de 
keuze va n 
ondera a nnemer
s?Tota l

q0035 B ent u 
tevreden met dit 
perc enta g e en 
wa a rom?

q33_01 
onbekende 
ondera a nnemer
s

Tota l

q33_02 
bekende 
ondera a nnemer
s

Tota l

q33_03 va ste  
pa rtners

q38_01 
opbouwen va n 
va ste  re la ties

Tota l

q38_02 
besta a nde 
re la ties  extra  
a a nda c ht 
g even

Tota l

Tota l

q0036 V indt u 
dit voldoende of 
zou u meer 
invloed willen 
hebben?Tota l

Tota l

q38_03 extra  
a c quis itie  
voeren

Tota l

q38_04 sc herp 
c a lc uleren en 
la g e prijs  a a n 
bieden

Tota l

q38_05 
verbeteren va n 
bedrijfsproc ess
en
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2,00 oneens 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 1,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 3 1 0 5 0 0 1 12 9,4

4,00 eens 8 1 11 13 2 29 0 0 10 74 57,8

5,00 zeer eens 2 2 5 9 1 11 2 1 7 40 31,3

11 4 19 23 3 47 2 1 18 128 100 168 4,1875 0,66107

1,00 zeer 
oneens

1 0 0 1 2

2,00 oneens 1 0 0 1 2

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 1 0 5 10

4,00 eens 30 1 1 32 64

5,00 zeer eens 11 0 0 11 22

47 2 1 50 100 246 4,0200 0,76904

1,00 zeer 
oneens

0 0 2 0 1 1 4 5,2

2,00 oneens 1 1 2 7 1 2 14 18,2

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 0 2 0 6 9 11,7

4,00 eens 8 3 13 12 1 7 44 57,1

5,00 zeer eens 1 0 2 2 0 1 6 7,8

11 4 19 23 3 17 77 100 219 3,4416 1,04496

1,00 zeer eens 1 1 1 1 1 0 5 6,6

2,00 eens 4 1 10 5 0 5 25 32,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

5 0 1 10 0 4 20 26,3

4,00 oneens 1 2 5 7 0 6 21 27,6

5,00 zeer 
oneens

0 0 2 0 2 1 5 6,6

11 4 19 23 3 16 76 100 220 2,9474 1,06951

2,00 oneens 0 0 1 0 0 2 3 3,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 1 0 1 2 4 5,2

4,00 eens 6 2 11 11 0 8 38 49,4

5,00 zeer eens 5 2 6 12 2 5 32 41,6

11 4 19 23 3 17 77 100 219 4,2857 0,74086

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 1 0 1 1,3

2,00 oneens 0 0 1 0 0 1 2 2,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 0 1 3 0 0 6 7,8

4,00 eens 7 3 9 16 2 12 49 63,6

5,00 zeer eens 2 1 8 4 0 4 19 24,7

11 4 19 23 3 17 77 100 219 4,0779 0,73924

2,00 oneens 1 0 2 4 0 2 9 11,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 1 3 8 1 5 21 27,3

4,00 eens 5 1 10 8 0 9 33 42,9

5,00 zeer eens 2 2 4 3 2 1 14 18,2

11 4 19 23 3 17 77 100 219 3,6753 0,90962

1,00 zeer eens 0 0 1 1 2,6

2,00 eens 0 0 1 1 2,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 6 7 18,4

4,00 oneens 3 10 4 17 44,7

5,00 zeer 
oneens

1 6 5 12 31,6

4 17 17 38 100 258 4,0000 0,92998

2,00 oneens 1 1 25

4,00 eens 2 2 50

5,00 zeer eens 1 1 25

4 4 100 292 3,7500 1,25831

2,00 
onbela ng rijk

0 1 1 14,3

4,00 bela ng rijk 0 2 2 28,6

5,00 zeer 
bela ng rijk

1 3 4 57,1

1 6 7 100 289 4,2857 1,11270

4,00 bela ng rijk 1 4 1 6 66,7

5,00 zeer 
bela ng rijk

1 2 0 3 33,3

2 6 1 9 100 287 4,3333 0,50000

4,00 bela ng rijk 0 3 0 3 33,3

5,00 zeer 
bela ng rijk

2 3 1 6 66,7

2 6 1 9 100 287 4,6667 0,50000

4,000 bela ng rijk 0 4 1 5 55,6

5,000 zeer 
bela ng rijk

2 2 0 4 44,4

2 6 1 9 100 287 4,4444 0,52705

4,00 bela ng rijk 0 3 0 3 33,3

5,00 zeer 
bela ng rijk

2 3 1 6 66,7

2 6 1 9 100 287 4,6667 0,50000

2,00 
onbela ng rijk

0 1 0 1 11,1

3,00 weet 
niet/neutra a l

0 2 0 2 22,2

4,00 bela ng rijk 1 3 1 5 55,6

5,00 zeer 
bela ng rijk

1 0 0 1 11,1

2 6 1 9 100 287 3,6667 0,86603

3,00 weet 
niet/neutra a l

0 1 0 1 12,5

4,00 bela ng rijk 0 1 0 1 12,5

5,00 zeer 
bela ng rijk

1 4 1 6 75

1 6 1 8 100 288 4,6250 0,74402

q38_06 
sa menwerking s
verba nden met 
va ste  pa rtijen

Tota l

q38_07 
tra nspa ra ntie  
voor 
g eza menlijk 
inz ic ht

Tota l

wa nneer a c c epteert u een uitnodig ing  voor een offerte  niet?  q0039.

q0039_0004 
produc tie  is  niet 
ing eric ht op dit 
werk

Tota l

q0039_0005 
ris ic ovol projec t

Tota l

q0039_0006 
nooit

Tota l

q0039_0001 te  
druk in het werk

Tota l

q0039_0002 
nog  nooit voor 
het bedrijf 
g ewerkt

Tota l

q0039_0003 
s lec hte erva ring  
met het bedrijf

Tota l

q0040_0004 
projec t moet 
hoofddoel z ijn
Tota l

q0040_0005 
duidelijke  
a fspra ken 
Tota l

q0040_0006 
e lka a r g oed 
kennen

Tota l

q0039_0007 
bedrijfsc ulturen 
pa ssen niet

Tota l

b
e

la
n

g
ri

jk
 v

o
o

r 
fu

n
c

ti
o

n
e

re
n

 o
a

?

q0040_0001 
respec t voor 
e lka a r

Tota l

q0040_0002 
flexibel z ijn

Tota l

q0040_0003 
c a pa bel voor 
het werk z ijn
Tota l

wa t is  bela ng rijk voor het werken met een oa  of a a nn?  q0040

q0040_0007 
e lka a r 
vertrouwen

Tota l
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1,00 
g esc heiden 

0 3 0 0 1 4 5,5

2,00 0 tot 10% 3 10 15 0 10 38 52,1

3,00 10 tot 25% 6 5 1 1 4 17 23,3

4,00 25 tot 50% 2 1 1 0 1 5 6,8

5,00 50 tot 
100%

0 0 6 2 1 9 12,3

11 19 23 3 17 73 100 223 2,6849 1,10399

1,00 a ltijd 1 0 2 4 1 2 10 13,2

3,00 soms 10 3 16 18 1 15 63 82,9

5,00 nooit 0 1 1 0 1 0 3 3,9

11 4 19 22 3 17 76 100 220 2,8158 0.81176

1,00 nooit 2 0 4 6 2 6 20 26,7

3,00 soms 9 2 13 16 1 8 49 65,3

5,00 a ltijd 0 2 1 0 0 3 6 8

11 4 18 22 3 17 75 100 221 2,6267 1,12434

1,00 nooit 0 0 1 1 1 0 3 4,1

3,00 soms 11 3 13 21 2 17 67 91,8

5,00 a ltijd 0 1 1 1 0 0 3 4,1

11 4 15 23 3 17 73 100 223 3,0000 0,57735

1,00 nooit 2 2 0 3 2 4 13 17,6

3,00 soms 8 2 16 18 1 13 58 78,4

5,00 a ltijd 1 0 1 1 0 0 3 4,1

11 4 17 22 3 17 74 100 222 2,7297 0,89592

1,00 nooit 1 1 25

3,00 soms 3 3 75

4 4 100 292 2,5000 1,00000

1,00 nooit 2 1 2 1 1 4 11 14,7

3,00 soms 5 2 7 10 1 7 32 42,7

5,00 a ltijd 3 1 10 12 1 5 32 42,7

10 4 19 23 3 16 75 100 221 3,5600 1,41651

1,00 nooit 3 1 3 4 1 4 16 21,3

3,00 soms 6 2 15 12 1 11 47 62,7

5,00 a ltijd 2 1 0 7 1 1 12 16

11 4 18 23 3 16 75 100 221 2,8933 1,22555

1,00 nooit 2 2 9 4 2 8 27 37

3,00 soms 6 1 3 10 1 4 25 34,2

5,00 a ltijd 2 1 6 9 0 3 21 28,8

10 4 18 23 3 15 73 100 223 2,8356 1,62459

1,00 a ltijd 5 0 5 5 1 4 20 26,3

3,00 soms 6 1 9 13 0 6 35 46,1

5,00 nooit 0 3 5 5 2 6 21 27,6

11 4 19 23 3 16 76 100 220 3,0263 1,47850

1,00 nooit 0 0 3 0 1 5 9 12

3,00 soms 11 2 13 16 2 10 54 72

5,00 a ltijd 0 2 2 7 0 1 12 16

11 4 18 23 3 16 75 100 221 3,0800 1,06238

1,00 a ltijd 8 10 0 1 19 28,4

3,00 soms 19 6 0 0 25 37,3

5,00 nooit 11 11 1 0 23 34,3

38 27 1 1 67 100 229 3,1194 1,59091

1,00 a ltijd 3 1 2 5 0 12 11 0 4 1 39 27,1

3,00 soms 5 3 15 15 1 23 10 1 12 0 85 59

5,00 nooit 3 0 1 3 2 5 6 0 0 0 20 13,9

11 4 18 23 3 40 27 1 16 1 144 100 152 2,7361 1,25707

1,00 a ltijd 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 6 4,3

3,00 soms 9 4 17 20 3 25 15 1 10 0 104 74,8

5,00 nooit 1 0 0 3 0 8 11 0 5 1 29 20,9

10 4 17 23 3 38 26 1 16 1 139 100 157 3,3309 0,95088

1,00 a ltijd 0 1 2 1 0 0 5 0 2 1 12 8,6

3,00 soms 10 2 14 19 3 19 13 0 12 0 92 66,2

5,00 nooit 0 1 1 3 0 18 9 1 2 0 35 25,2

10 4 17 23 3 37 27 1 16 1 139 100 157 3,3309 1,11893

1,00 nooit 7 1 12 13 2 22 8 1 11 0 77 54,6

3,00 soms 3 3 5 10 1 15 17 0 6 0 60 42,6

5,00 a ltijd 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 4 2,8

10 4 17 23 3 38 27 1 17 1 141 100 155 1,9645 1,11106

1,00 nooit 8 3 12 17 3 23 7 1 14 88 64,2

3,00 soms 2 1 5 6 0 11 18 0 2 45 32,8

5,00 a ltijd 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4 2,9

10 4 17 23 3 36 27 1 16 137 100 159 1,7737 1,09136

1,00 zeer 
ontevreden

0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2,4

2,00 
ontevreden

1 1 3 3 0 1 0 0 0 9 10,7

3,00 g een 
c onsta nt bele id

6 1 10 10 0 8 1 0 0 36 42,9

4,00 tevreden 3 2 4 9 1 11 1 1 1 33 39,3

5,00 zeer 
tevreden

0 0 0 0 2 2 0 0 0 4 4,8

Tota l

q0042_0003 in 
spec ifieke 
g eva llen komt 
dit weleens  voor

Tota l

q0042_0004 na  
de 
a a nbesteding

Tota l

q0042_0005 
nee

e
ff

ic
ie

n
t 

c
a

lc
u

le
re

n

q0041 Hoeveel 
minder tijd 
besteed u a a n 
de 
werkvoorbereidi
ng  a ls  g evolg  
va n het ma ken 
va n veel Tota l

Ma a kt u bij a a nbesteding  voor 
meerdere bedrijven een offerte?  q0042_0001 ja

Tota l

q0042_0002 wij 
g even dit da n 
a a n de 
bouwbedrijven 
door

Hoeveel tijd besteed u minder a a n werkvoorbereiding  a ls  g evolg  va n veel c a lc ula ties?  q0041 

q0043_0003 
een va st 
perc enta g e 
g ebudg etteerd 
per periodeTota l

q0043_0004 
a ltijd hetzelfde

Tota l

q0043_0005 
a fha nkelijk va n 
de hoeveelheid 
werk

Tota l

Tota l

q0043_0001 
a fha nkelijk va n 
het projec t

Tota l

q0043_0002 
a fha nkelijk va n 
de a a nvra g er

Tota l

Hoe bepa a lt u de ops la g  a k+w?  q0043

B
e

k
e

n
d

m
a

k
e

n
 u

it
s

la
g

 a
a

n
b

e
s

te
d

in
g

 

q46_01 niet

Tota l

q46_02 niet 
la a g ste

Tota l

q46_03 g root 
versc hil met 
la a g ste

Tota l

q46_04 er wordt 
een s la g  om de 
a rm g ehouden

Tota l

Hoe wordt na  a a nbesteding  a a n u de uits la g  bekend g ema a kt?  q46 (q0044, q0045, q0046)

q46_05 a lle  
prijzen

Tota l

q46_06 a lle  
prijzen met 
toelic hting

Tota l

q49_01 kle in 
bedrijf

Hoe tevreden bent u met rea c tie  op uits la g  door soort berdijf?  Q 49 (q0047 q0048 q0049)

T
e

v
re

d
e

n
h

e
o

d
 

re
a

c
ti

e
 o

p
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10 4 17 23 3 23 2 1 1 84 100 212 3,3333 0,82628

1,00 zeer 
ontevreden

0 0 1 0 0 0 1 2,9

2,00 
ontevreden

1 0 1 0 0 0 2 5,9

3,00 g een 
c onsta nt bele id

0 0 8 0 1 0 9 26,5

4,00 tevreden 2 0 10 2 0 0 14 41,2

5,00 zeer 
tevreden

1 3 3 0 0 1 8 23,5

4 3 23 2 1 1 34 100 262 3,7647 0,98654

1,00 zeer 
ontevreden

0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1,2

2,00 
ontevreden

2 0 3 4 0 2 0 0 0 11 13,1

3,00 g een 
c onsta nt bele id

7 0 11 12 0 8 1 0 0 39 46,4

4,00 tevreden 1 3 2 7 3 10 1 1 1 29 34,5

5,00 zeer 
tevreden

0 1 1 0 0 2 0 0 0 4 4,8

10 4 17 23 3 23 2 1 1 84 100 212 3,2857 0,80017

1,00 zeer 
ontevreden

0 0 1 0 0 0 1 2,9

2,00 
ontevreden

0 0 1 0 0 0 1 2,9

3,00 g een 
c onsta nt bele id

0 0 8 0 1 1 10 29,4

4,00 tevreden 3 2 10 2 0 0 17 50

5,00 zeer 
tevreden

1 1 3 0 0 0 5 14,7

4 3 23 2 1 1 34 100 262 3,7059 0,87141

1,00 zeer 
ontevreden

0 0 2 0 1 1 0 0 0 4 4,7

2,00 
ontevreden

3 0 4 6 0 1 1 0 1 16 18,8

3,00 g een 
c onsta nt bele id

6 1 6 8 2 11 0 0 0 34 40

4,00 tevreden 1 3 6 8 0 9 1 1 0 29 34,1

5,00 zeer 
tevreden

0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 2,4

10 4 18 23 3 23 2 1 1 85 100 211 3,1059 0,90005

1,00 zeer 
ontevreden

0 1 0 0 0 0 1 2,9

2,00 
ontevreden

0 0 1 0 0 0 1 2,9

3,00 g een 
c onsta nt bele id

0 1 9 0 1 0 11 32,4

4,00 tevreden 4 1 11 2 0 1 19 55,9

5,00 zeer 
tevreden

0 0 2 0 0 0 2 5,9

4 3 23 2 1 1 34 100 262 3,5882 0,78306

1,00 zeer 
ontevreden

0 0 1 1 2

2,00 
ontevreden

0 1 2 3 6,1

3,00 g een 
c onsta nt bele id

6 10 9 25 51

4,00 tevreden 4 5 11 20 40,8

10 16 23 49 100 247 3,3061 0,68325

2,00 tevreden 3 3 9 15 30,6

3,00 g een 
c onsta nt bele id

5 12 12 29 59,2

4,00 
ontevreden

1 2 2 5 10,2

9 17 23 49 100 247 2,7959 0,61168

2,00 tevreden 3 3 7 13 27,1

3,00 g een 
c onsta nt bele id

6 11 14 31 64,6

4,00 
ontevreden

0 2 2 4 8,3

9 16 23 48 100 248 2,8125 0,57079

2,00 
ontevreden

1 1 2 4 8,2

3,00 g een 
c onsta nt bele id

7 9 11 27 55,1

4,00 tevreden 2 5 10 17 34,7

5,00 zeer 
tevreden

0 1 0 1 2

10 16 23 49 100 247 3,3061 0,65205

3,00 soms 3 3 75

5,00 a ltijd 1 1 25

4 4 100 292 3,5000 1,00000

3,00 soms 2 2 50

5,00 a ltijd 2 2 50

4 4 100 292 4,0000 1,15470

1,00 nooit 1 1 25

3,00 soms 1 1 25

5,00 a ltijd 2 2 50

4 4 100 292 3,5000 1,91485

1,00 nooit 1 1 25

3,00 soms 3 3 75

4 4 100 292 2,5000 1,00000

1,00 nooit 1 1 25

3,00 soms 3 3 75

4 4 100 292 2,5000 1,00000

1,00 nooit 1 1 25

3,00 soms 3 3 75

4 4 100 292 2,5000 1,00000

1,00 nooit 3 3 75

3,00 soms 1 1 25

4 4 100 292 1,5000 1,00000

1,00 zeer 
ontevreden

1 4 3 2 0 2 0 12 16,4

2,00 
ontevreden

6 14 12 0 1 8 1 42 57,5

3,00 g een 
mening  ben 

2 0 7 1 0 4 0 14 19,2

4,00 tevreden 1 0 0 0 1 1 0 3 4,1

6,00 a nders  
verkla a r

0 0 1 0 0 1 0 2 2,7T
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q49_03 midden 
bedrijf

Tota l

q49_04 midden 
fa milie  bedrijf

Tota l

q49_05 g root 
bedrijf

Tota l

Tota l

q49_02 kle in 
fa milie  bedrijf

Tota l

Tota l

q0050_0003 
bedrijf jong er 
da n 10 ja a r

Tota l

q0050_0004 
lea n bedrijf

Tota l

Hoe tevreden bent u over de rea c tie  op uw offerte  na  a a nbesteding  bij g enoemde bedrijven?  q0050

q49_06 g root 
fa milie  bedrijf

Tota l

q0050_0001 
fa miliebedrijf

Tota l

q0050_0002 
bedrijf ouder 
da n 10 ja a r

Tota l

q0051_0006 
met de la a g ste  
prijs  a lsnog  een 

V indt u da t bij deze a a nna mes  een g elijke  beoordeling  g eha nteerd wordt?  q0051

Tota l

q0051_0007 
een lopend 
projec t s toppen 
Tota l
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q0051_0001 
versc hillen in 
bestek en 
Tota l

q0051_0002 
e ig en 
beoordeling  bij 
Tota l

q0051_0003 
onderha ndeling
en na  
a a nbesteding

Tota l

q0051_0004 
open informa tie

Tota l

q0051_0005 
offertes  na  
a a nbesteding

B ent u tevreden  met het systeem va n g unnen zoa ls  da t meesta l g eha nteerd wordt?  q0052

q0052 B ent u 
tevreden met 
het systeem va n 
g unnen a a n de 
la a g ste  prijs  
zoa ls  da t 
meesta l 
g eha nteerd 
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10 18 23 3 2 16 1 73 100 223 2,2192 0,96100

2,00 oneens 0 1 0 0 0 0 1 6,3

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 0 0 1 1 6,3

4,00 eens 0 2 2 5 2 0 11 68,8

5,00 zeer eens 1 0 0 1 1 0 3 18,8

1 3 2 6 3 1 16 100 280 4,0000 0,73030

2,00 oneens 0 1 0 0 0 0 1 6,3

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 0 0 1 1 6,3

4,00 eens 1 1 0 4 1 0 7 43,8

5,00 zeer eens 0 1 2 2 2 0 7 43,8

1 3 2 6 3 1 16 100 280 4,2500 0,85635

2,00 oneens 0 1 0 0 0 0 1 6,3

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 0 1 0 1 3 18,8

4,00 eens 0 1 1 5 2 0 9 56,3

5,00 zeer eens 1 0 1 0 1 0 3 18,8

1 3 2 6 3 1 16 100 280 3,8750 0,80623

2,00 oneens 0 1 0 0 1 0 2 12,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 1 0 1 2 12,5

4,00 eens 1 2 1 5 2 0 11 68,8

5,00 zeer eens 0 0 1 0 0 0 1 6,3

1 3 2 6 3 1 16 100 280 3,6875 0,79320

2,00 oneens 0 0 0 0 1 0 1 6,3

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 1 1 1 1 6 37,5

4,00 eens 0 1 0 5 0 0 6 37,5

5,00 zeer eens 0 1 1 0 1 0 3 18,8

1 3 2 6 3 1 16 100 280 3,6875 0,87321

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 1 2 1 1 6 37,5

4,00 eens 0 2 0 4 1 0 7 43,8

5,00 zeer eens 0 1 1 0 1 0 3 18,8

1 3 2 6 3 1 16 100 280 3,8125 0,75000

2,00 eens 0 0 0 1 1 0 2 12,5

3,00 neutra a l 0 0 1 4 0 1 6 37,5

4,00 oneens 0 2 1 0 1 0 4 25

5,00 zeer 
oneens

1 1 0 1 1 0 4 25

1 3 2 6 3 1 16 100 280 3,6250 1,02470

2,00 oneens 1 1 0 1 0 0 3 18,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 1 2 0 1 5 31,3

4,00 eens 0 1 1 3 3 0 8 50

1 3 2 6 3 1 16 100 280 3,3125 0,79320

2,00 oneens 0 2 0 1 0 0 3 18,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 2 3 1 1 9 56,3

4,00 eens 0 0 0 2 2 0 4 25

1 3 2 6 3 1 16 100 280 3,0625 0,68007

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 1 2 2 1 6 37,5

4,00 eens 1 2 1 4 0 0 8 50

5,00 zeer eens 0 1 0 0 1 0 2 12,5

1 3 2 6 3 1 16 100 280 3,7500 0,68313

2,00 eens 1 0 0 0 0 0 1 6,3

3,00 neutra a l 0 0 1 1 1 1 4 25

4,00 oneens 0 2 1 5 1 0 9 56,3

5,00 zeer 
oneens

0 1 0 0 1 0 2 12,5

1 3 2 6 3 1 16 100 280 3,7500 0,77460

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 1 0 1 6,7

2,00 oneens 0 2 0 0 0 0 2 13,3

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 1 4 2 1 10 66,7

4,00 eens 0 0 0 1 0 0 1 6,7

5,00 zeer eens 0 0 1 0 0 0 1 6,7

1 3 2 5 3 1 15 100 281 2,9333 0,88372

2,00 oneens 0 1 0 1 1 0 3 18,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 2 1 3 1 1 8 50

4,00 eens 1 0 1 2 1 0 5 31,3

1 3 2 6 3 1 16 100 280 3,1250 0,71880

2,00 eens 1 0 0 0 2 0 3 21,4

3,00 neutra a l 0 3 1 5 0 1 10 71,4

4,00 oneens 0 0 0 1 0 0 1 7,1

1 3 1 6 2 1 14 100 282 2,8571 0,53452

1,00 nooit 1 0 2 0 0 2 5 7,2

3,00 soms 5 3 10 15 2 8 43 62,3

5,00 a ltijd 2 1 5 7 0 6 21 30,4

8 4 17 22 2 16 69 100 227 3,4638 1,14506

1,00 a ltijd 2 2 3 3 0 2 12 17,4

3,00 soms 6 1 12 19 2 12 52 75,4

5,00 nooit 0 1 2 0 0 2 5 7,2

8 4 17 22 2 16 69 100 227 2,7971 0,97889

1,00 nooit 0 0 0 1 0 1 2 2,9

3,00 soms 5 2 5 10 0 6 28 40,6

5,00 a ltijd 3 2 12 11 2 9 39 56,5

8 4 17 22 2 16 69 100 227 4,0725 1,11565

Hoe merkt u da t het werk voor te  la g e prijs  is  a a ng enomen?  q0053

Wa nneer offreert u a fwijkend va n bestek en tekening en?  Q 0054

q0053_0004 
proberen 
a nderen hun 
werk te  la ten 
a fma ken

Tota l

q0053_0005 
komen a ls  ze  tijd 
hebben

Tota l

q0053_0006 
houden z ic h 
s lec ht a a n 
a fspra ken

Tota l

Tota l

q0053_0001 ze  
z ijn niet bereid 
a fwijkend va n 
hun idee te  
werken

Tota l

q0053_0002 
willen het liefs t 
zo min mog elijk 
doen

Tota l

q0053_0003 
la ten moeilijke  
s tukken 
a c hterweg e

Tota l

q0053_0010 
ruimen s lec ht op 
en la ten rommel 
a c hter

Tota l

q0053_0011 
soms werken ze  
beter en sneller

Tota l

q0053_0012 
werken niet met 
de juis te  
deta illering en

Tota l

q0053_0007 
merk ik niet

Tota l

q0053_0008 
willen sa men 
g een 'mooi' werk 
ma ken

Tota l

q0053_0009 
leveren s lec ht 
werk

Tota l

Tota l

q0054_0002 
levering  va n het 
g evra a g de 
ma teria a l is  
moeilijkTota l

q0054_0003 
het omsc hreven 
ma teria a l is  
ong esc hikt

Tota l

q0053_0013 
g ebruiken niet 
het juis te  
ma teria a l

Tota l

q0053_0014 
proberen het 
een volg ende 
keer terug  te  
ha lenTota l

q0054_0001 het 
g evra a g de pa st 
niet in de 
produc tiemetho
de
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1,00 nooit 0 0 0 1 0 1 2 2,9

3,00 soms 2 2 5 9 0 6 24 34,8

5,00 a ltijd 6 2 12 12 2 9 43 62,3

8 4 17 22 2 16 69 100 227 4,1884 1,10181

1,00 a ltijd 5 1 4 6 0 8 24 34,8

3,00 soms 3 3 13 15 2 7 43 62,3

5,00 nooit 0 0 0 1 0 1 2 2,9

8 4 17 22 2 16 69 100 227 2,3623 11,05679

1,00 nooit 0 0 0 1 0 0 1 1,4

3,00 soms 3 1 10 11 1 9 35 50,7

5,00 a ltijd 5 3 7 10 1 7 33 47,8

8 4 17 22 2 16 69 100 227 3,9275 1,06161

1,00 a ltijd 3 1 1 5 1 3 14 20,3

3,00 soms 3 3 16 14 0 12 48 69,6

5,00 nooit 2 0 0 3 1 1 7 10,1

8 4 17 22 2 16 69 100 227 2,7971 1,09248

3,00 soms 2 2 3 3 0 1 1 1 13 18,1

5,00 a ltijd 6 2 14 19 2 0 16 0 59 81,9

8 4 17 22 2 1 17 1 72 100 224 4,6389 0,77470

1,00 nooit 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2,8

3,00 soms 3 2 1 7 1 1 1 0 16 22,2

4,00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1,4

5,00 a ltijd 5 2 17 12 1 0 15 1 53 73,6

8 4 18 21 2 1 17 1 72 100 224 4,4306 1,01851

1,00 a ltijd 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1,4

3,00 soms 1 2 3 7 0 0 2 0 15 20,8

4,00 0 0 4 4 1 0 3 0 12 16,7

5,00 nooit 7 2 10 11 1 1 11 1 44 61,1

8 4 17 22 2 1 17 1 72 100 224 4,3611 0,90858

1,00 a ltijd 2 0 2 4 1 0 3 0 12 16,9

3,00 soms 5 2 12 14 1 0 9 0 43 60,6

4,00 1 0 2 2 0 0 3 1 9 12,7

5,00 nooit 0 2 1 2 0 1 1 0 7 9,9

8 4 17 22 2 1 16 1 71 100 225 2,9859 1,10186

1,00 nooit 0 1 1 0 0 0 1 0 3 4,2

3,00 soms 6 2 12 13 2 0 10 0 45 62,5

5,00 a ltijd 2 1 4 9 0 1 6 1 24 33,3

8 4 17 22 2 1 17 1 72 100 224 3,5833 1,08446

1,00 nooit 1 0 4 4 0 1 7 1 18 25,4

3,00 soms 5 3 9 10 2 0 9 0 38 53,5

4,00 1 0 2 2 0 0 1 0 6 8,5

5,00 a ltijd 0 1 2 6 0 0 0 0 9 12,7

7 4 17 22 2 1 17 1 71 100 225 2,8310 1,26475

q0056_0007 
duidelijk 

3,00 soms 1 1 0

1 1 100 295 3,0000 0,00000

1,00 nooit 3 0 3 7

3,00 soms 29 0 29 67,4

4,00 2 0 2 4,7

5,00 a ltijd 8 1 9 20,9

42 1 43 100 253 3,3256 1,04017

1,00 nooit 4 1 5 11,6

3,00 soms 29 0 29 67,4

4,00 2 0 2 4,7

5,00 a ltijd 7 0 7 16,3

42 1 43 100 253 3,1395 1,08192

1,00 a ltijd 1 0 1 2,3

3,00 soms 14 0 14 31,8

4,00 3 0 3 6,8

5,00 nooit 25 1 26 59,1

43 1 44 100 252 4,2045 1,04735

1,00 a ltijd 4 0 4 9,3

3,00 soms 35 0 35 81,4

5,00 nooit 3 1 4 9,3

42 1 43 100 253 3,0000 0,87287

1,00 nooit 1 0 1 2,3

3,00 soms 23 0 23 52,3

5,00 a ltijd 19 1 20 45,5

43 1 44 100 252 3,8636 1,09100

1,00 nooit 8 0 8 18,2

3,00 soms 27 1 28 63,6

5,00 a ltijd 8 0 8 18,2

43 1 44 100 252 3,0000 1,21999

1,00 a ltijd 3 0 3 7

3,00 soms 16 1 17 39,5

4,00 3 0 3 7

5,00 nooit 20 0 20 46,5

42 1 43 100 253 3,8605 1,22633

A fwijkende offertes  hoe c ommunic eert u die  met de a a nvra g er?  q0056 

A ls  een oa  een offerte  a fwijkend va n het g evra a g de ma a kt, wa nneer kunt u z ic h da n hierin vinden?  q0057

q0054_0004 de 
deta illering  / 
verwerking  is  
niet c onform de 
voorsc hriften

Tota l

q0056_0001 
bena drukken 
we explic iet in 
Tota l

q0056_0002 
wordt in de 
tec hnisc he 
omsc hrijving  
g enoemd

Tota l

Tota l

q0054_0005 de 
g evra a g de 
deta illering  / 
verwerking  is  
duurder en niet Tota l

q0054_0006 
va nweg e 
versc hillen 
tussen bestek 
en tekening enTota l

q0054_0007 uit 
c onc urrentie  
overweg ing en

q0056_0006 
doen dit a lleen 
a ls  erom 
g evra a g d wordt

Tota l

Tota l

q0057_0001 
explic iet in de 
tekst bena drukt

Tota l

q0056_0003 
wordt niet 
spec ifiek 
g enoemd

Tota l

q0056_0004 we 
pa ssen a ltijd 
onze voorkeur 
ma teria len toe

Tota l

q0056_0005 
a fwijking en 
g even we met 
een a lterna tieve 
prijs  opTota l

q0057_0005 
a fwijking en met 
een a lterna tieve 
prijs  opg eg even 
wordenTota l

q0057_0006 dit 
a lleen doen a ls  
erom g evra a g d 
wordt

Tota l

q0057_0007 
duidelijk 
onbewust is  
g ebeurd

Tota l

q0057_0002 
wordt in de 
tec hnisc he 
omsc hrijving  
g enoemd

Tota l

q0057_0003 
wordt niet 
spec ifiek 
g enoemd

Tota l

q0057_0004 a ls  
de 
ondera a nnemer 
z ijn voorkeur 
ma teria len Tota l
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1 nooit 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 7

3 soms 2 2 3 3 0 29 0 1 1 1 42 67,4

4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 4,7

5 a ltijd 6 2 14 19 2 8 1 0 16 0 68 20,9

8 4 17 22 2 42 1 1 17 1 115 100 253 3,3256 1,04017

1 nooit 0 0 0 1 0 4 1 0 1 0 7 11,6

3 soms 3 2 1 7 1 29 0 1 1 0 45 67,4

4 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 4,7

5 a ltijd 5 2 17 12 1 7 0 0 15 1 60 16,3

8 4 18 21 2 42 1 1 17 1 115 100 253 3,1395 1,08192

1 a ltijd 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 2,3

3 soms 1 2 3 7 0 14 0 0 2 0 29 31,8

4 0 0 4 4 1 3 0 0 3 0 15 6,8

5 nooit 7 2 10 11 1 25 1 1 11 1 70 59,1

8 4 17 22 2 43 1 1 17 1 116 100 252 4,2045 1,04725

1 a ltijd 2 0 2 4 1 4 0 0 3 0 16 14

3 soms 5 2 12 14 1 35 0 0 9 0 78 68,4

4 1 0 2 2 0 0 0 0 3 1 9 7,9

5 nooit 0 2 1 2 0 3 1 1 1 0 11 9,6

8 4 17 22 2 42 1 1 16 1 114 100 182 2,9900 1,01800

1 nooit 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 4 3,4

3 soms 6 2 12 13 2 23 0 0 10 0 68 58,6

5 a ltijd 2 1 4 9 0 19 1 1 6 1 44 37,9

8 4 17 22 2 43 1 1 17 1 116 100 180 3,6900 1,09100

1 nooit 1 0 4 4 0 8 0 1 7 1 26 22,6

3 soms 5 3 9 10 2 27 1 0 9 0 66 57,4

4 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 6 5,2

5 a ltijd 0 1 2 6 0 8 0 0 0 0 17 14,8

7 4 17 22 2 43 1 1 17 1 115 100 181 2,8957 1,24516

1,000 a ltijd 3 0 0 3 6,8

3,000 soms 16 1 1 18 40,9

4,000 3 0 0 3 6,8

5,000 nooit 20 0 0 20 45,5

42 1 1 44 100 252 3,8409 1,21891

1,000 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 2,8

2,000 oneens 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 2,1

3,000 
neutra a l/weet 

2 2 3 3 0 29 5 0 1 1 0 46 31,9

4,000 eens 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 0 17 11,8

5,000 zeer eens 6 2 14 19 2 8 5 1 0 16 0 73 50,7

7,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,7

8 4 17 22 2 42 29 1 1 17 1 144 100 152 4,0833 1,10624

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 1 0 4 1 1 0 1 0 8 5,6

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1,4

3,00 
neutra a l/weet 

3 2 1 7 1 29 5 0 1 1 0 50 34,7

4,00 eens 0 0 0 1 0 2 16 0 0 0 0 19 13,2

5,00 zeer eens 5 2 17 12 1 7 5 0 0 15 0 64 44,4

10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,7

8 4 18 21 2 42 29 1 1 17 1 144 100 152 3,9444 1,26700

1,00 zeer eens 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 1,4

2,00 eens 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 2,8

3,00 
neutra a l/weet 

1 2 3 7 0 14 11 0 0 2 0 40 27,8

4,00 oneens 0 0 4 4 1 3 7 0 0 3 0 22 15,3

5,00 zeer 
oneens

7 2 10 11 1 25 6 1 1 11 0 75 52,1

8,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,7

8 4 17 22 2 43 28 1 1 17 1 144 100 152 4,1736 1,05995

1,00 zeer eens 2 0 2 4 1 4 0 0 0 3 0 16 11,2

2,00 eens 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0 14 9,8

3,00 
neutra a l/weet 

5 2 12 14 1 35 9 0 0 9 0 87 60,8

4,00 oneens 1 0 2 2 0 0 5 0 0 3 0 13 9,1

5,00 zeer 
oneens

0 2 1 2 0 3 1 1 1 1 0 12 8,4

8,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,7

8 4 17 22 2 42 29 1 1 16 1 143 100 153 2,9720 1,07431

1,00 zeer 
oneens

0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 4 2,8

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1,4

3,00 
neutra a l/weet 

6 2 12 13 2 23 4 0 0 10 0 72 49,7

4,00 eens 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16 11

5,00 zeer eens 2 1 4 9 0 19 7 1 1 6 0 50 34,5

10,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,7

8 4 17 22 2 43 29 1 1 17 1 145 100 151 3,7793 1,16350

1,00 zeer 
oneens

1 0 4 4 0 8 0 1 7 1 26 22,6

3,00 
neutra a l/weet 

5 3 9 10 2 27 1 0 9 0 66 57,4

4,00 eens 1 0 2 2 0 0 0 0 1 0 6 5,2

5,00 zeer eens 0 1 2 6 0 8 0 0 0 0 17 14,8

7 4 17 22 2 43 1 1 17 1 115 100 181 2,8957 1,24516
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Hoe g a a t u met a fwijking en va n het g evra a g de om?   q57 (q0057, q0058)

Wa t vindt u va n offertes  die  a fwijken va n het g evra a g de?  q59 (q0056, q0057, q0058, q0059)

q57_05 
a fwijking en 
g even we met 
een a lterna tieve 
prijs  opTota l

q57_06 doen dit 
a lleen a ls  er om 
g evra a g d wordt

Tota l

q57_07 duidelijk 
onbewust is  
g ebeurd

Tota l

q57_01 
bena drukken 
we explic iet in 
de tekst

Tota l

q57_02 wordt in 
de tec hnisc he 
omsc hrijving  
g enoemd

Tota l

q57_03 wordt 
niet spec ifiek 
g enoemd

Tota l

q57_04 pa ssen 
voorkeur 
ma teria len toe

Tota l

Tota l

q59_04 a ls  
voorkeur 
ma teria len 
worden 
toeg epa st

Tota l

q59_05 
a fwijking en met 
een a lterna tieve 
prijs  worden 
opg eg even

Tota l

q59_06 dit 
a lleen doen a ls  
erom g evra a g d 
wordt

q59_01 explic iet 
in de tekst 
bena drukt is

Tota l

q59_02 in de 
tec hnisc he 
omsc hrijving  
wordt g enoemd

Tota l

q59_03 niet 
spec ifiek wordt 
g enoemd

Tota l
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1,00 zeer eens 3 2 0 0 5 6,8

2,00 eens 0 6 0 0 6 8,2

3,00 
neutra a l/weet 

16 8 1 1 26 35,6

4,00 oneens 3 8 0 0 11 15,1

5,00 zeer 
oneens

20 5 0 0 25 34,2

42 29 1 1 73 100 223 3,6164 1,23187

1,00 zeer eens 1 1 3,4

2,00 eens 10 10 34,5

3,00 
neutra a l/weet 

8 8 27,6

4,00 oneens 6 6 20,7

5,00 zeer 
oneens

4 4 13,8

29 29 100 267 3,0690 1,13172

2,00 eens 14 14 48,3

3,00 
neutra a l/weet 

7 7 24,1

4,00 oneens 5 5 17,2

5,00 zeer 
oneens

3 3 10,3

29 29 100 267 2,8966 1,04693

1,00 zeer 
oneens

3 3 10,3

2,00 oneens 3 3 10,3

3,00 
neutra a l/weet 

6 6 20,7

4,00 eens 11 11 37,9

5,00 zeer eens 6 6 20,7

29 29 100 267 3,4828 1,24271

1,00 zeer eens 3 3 10,3

2,00 eens 11 11 37,9

3,00 
neutra a l/weet 

9 9 31

4,00 oneens 3 3 10,3

5,00 zeer 
oneens

3 3 10,3

29 29 100 267 2,7241 1,13063

1,00 zeer 
oneens

1 1 3,4

2,00 oneens 4 4 13,8

3,00 
neutra a l/weet 

10 10 34,5

4,00 eens 12 12 41,4

5,00 zeer eens 2 2 6,9

29 29 100 267 3,3448 0,93640

2,00 eens 10 10 34,5

3,00 
neutra a l/weet 

8 8 27,6

4,00 oneens 8 8 27,6

5,00 zeer 
oneens

3 3 10,3

29 29 100 267 3,1379 1,02554

1,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 5 3

2,00 oneens 2 3 3 2 1 3 10 0 0 1 1 7 1 1 35 21,1

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 4 4 0 9 5 0 0 1 1 7 5 0 38 22,9

4,00 eens 4 0 9 14 1 29 9 1 1 0 0 10 0 0 78 47

5,00 zeer eens 1 0 1 2 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 10 6

8 4 18 22 2 44 28 1 1 2 2 27 6 1 166 100 130 3,3193 0,97259

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

2,00 oneens 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 2,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 1 3 2 2 4 0 0 1 0 2 1 0 17 10,2

4,00 eens 4 4 11 15 0 36 18 0 1 0 2 16 5 1 113 67,7

5,00 zeer eens 1 0 6 4 0 6 5 1 0 1 0 8 0 0 32 19,2

8 4 18 22 2 45 28 1 1 2 2 27 6 1 167 100 129 4,0240 0,66724

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 1 0 1 5 0 0 0 0 2 1 0 10 6

4,00 eens 6 2 12 16 2 31 17 0 1 0 2 18 4 1 112 67,5

5,00 zeer eens 1 2 6 5 0 12 6 1 0 2 0 7 1 0 43 25,9

7 4 18 22 2 45 28 1 1 2 2 27 6 1 166 100 130 4,1807 0,58558

2,00 oneens 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 6 3,6

4,00 eens 5 3 4 10 2 30 21 1 1 0 2 17 4 1 101 60,5

5,00 zeer eens 3 1 14 9 0 14 5 0 0 2 0 9 2 0 59 35,3

8 4 18 22 2 45 28 1 1 2 2 27 6 1 167 100 129 4,3054 0,56731

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 2 0 0 3 5 0 0 0 3 3 0 0 13 7,9

4,00 eens 6 3 12 15 1 33 19 1 0 2 22 16 6 0 114 69,1

5,00 zeer eens 2 1 4 7 1 8 4 0 2 0 8 8 0 1 38 23

8 4 18 22 2 44 28 1 2 2 33 27 6 1 165 100 131 4,1515 0,53654

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 1 0 2 0 4 4 0 0 0 0 1 0 0 15 9

4,00 eens 5 3 13 14 0 31 20 1 1 1 2 18 6 0 115 68,9

5,00 zeer eens 0 0 5 6 2 10 3 0 0 1 0 8 0 1 36 21,6

8 4 18 22 2 45 28 1 1 2 2 27 6 1 167 100 129 4,1138 0,56418

2,00 oneens 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 1 5 0 5 3 0 0 0 0 5 1 0 20 12

4,00 eens 7 3 11 13 1 29 21 1 1 0 2 15 5 1 110 65,9

5,00 zeer eens 0 1 5 4 1 11 4 0 0 2 0 8 0 0 36 21,6

8 4 18 22 2 45 28 1 1 2 2 27 6 1 167 100 129 4,0838 0,59529
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Wa t vindt u bela ng rijk bij de  inkoop va n ma teria len en diensten?  q0060

Tota l

q59_10 
omsc hreven 
ma teria a l is  niet 
g esc hikt

Tota l

q59_11 
deta illering en 
niet c onform 
sta nda a rden 
z ijn

Tota l

q59_12 
va nweg e 
versc hillen in 
bestek en 
tekening en

q59_07 duidelijk 
onbewust is  
g ebeurd

Tota l

q59_08 het 
g evra a g de niet 
in de 
produc tiemetho
de pa st

Tota l

q59_09 levering  
va n het te  
verwerken 
ma teria a l 
moeilijk is

Tota l

q0060_0004 
levering szekerh
eid

Tota l

q0060_0005 
verwerkba a rhei
d va n het 
produc t

Tota l

q0060_0006 
pos itief flexibel 
omg a a n va n de 
levera nc ier met 
de werkpla nning

Tota l

q59_13 uit 
c onc urrentie  
overweg ing en

Tota l

q0060_0001 
la a g ste  prijs

Tota l

q0060_0002 
beste  produc t

Tota l

q0060_0003 
g oede servic e  
bij levering

Tota l

q0060_0007 
na zorg

Tota l
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2,00 oneens 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,2

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 1 3 0 2 2 1 0 0 0 4 1 0 15 9

4,00 eens 7 3 13 17 0 30 20 0 1 1 2 16 3 1 114 68,3

5,00 zeer eens 0 0 4 2 2 12 6 0 0 1 0 7 2 0 36 21,6

8 4 18 22 2 45 28 1 1 2 2 27 6 1 167 100 129 4,1018 0,58736

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 3 2 0 3 3 0 0 0 0 6 1 0 7 12

4,00 eens 7 3 12 18 1 29 21 1 1 1 2 14 4 1 39 69,3

5,00 zeer eens 0 0 3 2 1 11 4 0 0 1 0 7 1 0 10 18,1

8 4 18 22 2 44 28 1 1 2 2 27 6 1 56 100 130 4,0422 0,5965

2,00 oneens 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 2 3 0 2 3 0 0 0 0 3 1 0 15 9

4,00 eens 6 4 10 15 1 29 18 1 1 1 2 17 4 0 109 65,7

5,00 zeer eens 1 0 6 4 1 13 7 0 0 1 0 6 1 1 41 24,7

8 4 18 22 2 45 28 1 1 2 2 26 6 1 166 100 130 4,1446 0,58533

2,00 oneens 1 1 2 6,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 2 2 6,5

4,00 eens 3 14 17 54,8

5,00 zeer eens 0 10 10 32,3

4 27 31 100 265 4,1290 0,80589

2,00 oneens 0 0 0 1 0 5 2 0 0 0 0 1 0 0 0 9 5,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 0 2 2 0 10 7 0 1 1 1 5 1 0 0 32 19

4,00 eens 6 1 8 14 1 19 16 1 3 1 1 12 3 1 0 87 51,8

5,00 zeer eens 0 3 8 5 1 9 4 0 0 0 0 7 2 0 1 40 23,8

8 4 18 22 2 43 29 1 4 2 2 25 6 1 1 168 100 128 3,9405 0,80196

1,00 zeer eens 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

2,00 eens 0 0 1 2 0 7 3 0 0 0 0 2 0 0 0 15 9,1

3,00 weet niet 2 0 5 6 0 9 5 0 1 1 0 6 0 0 0 35 21,2

4,00 oneens 6 3 7 10 1 21 17 1 3 1 2 13 6 1 1 93 56,4

5,00 zeer 
oneens

0 1 4 4 1 3 4 0 0 0 0 4 0 0 0 21 12,7

8 4 17 22 2 41 29 1 4 2 2 25 6 1 1 165 100 131 3,7152 0,82496

1,00 zeer 
oneens

0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 6 3,6

2,00 oneens 2 2 6 0 1 11 11 0 1 1 1 7 3 0 0 46 27,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 1 6 10 1 16 9 1 1 1 0 11 3 0 0 62 36,9

4,00 eens 4 1 3 10 0 16 8 0 1 0 1 5 0 1 1 51 30,4

5,00 zeer eens 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1,8

8 4 17 22 2 44 29 1 4 2 2 25 6 1 1 168 100 128 2,9940 0,82400

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 1 0 1 2 0 1 0 0 1 0 0 0 6 3,6

2,00 oneens 2 2 5 2 0 13 9 0 1 0 1 6 4 0 0 45 26,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 0 7 8 1 16 9 1 0 2 0 10 1 0 0 58 34,5

4,00 eens 3 2 4 10 1 13 9 0 1 0 1 7 1 1 1 54 32,1

5,00 zeer eens 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 5 3

8 4 17 22 2 44 29 1 4 2 2 25 6 1 1 168 100 128 3,0417 0,92441

2,00 oneens 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 6 3,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 2 5 1 11 8 0 1 1 1 14 3 0 0 45 27,1

4,00 eens 7 3 10 15 0 26 17 1 2 1 1 14 3 0 1 98 59

5,00 zeer eens 0 1 4 2 0 5 2 0 1 0 0 1 0 1 0 17 10,2

8 4 17 22 2 43 28 1 4 2 2 31 6 1 1 166 100 130 3,7590 0,68029

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 2 2 0 3 5 0 0 0 0 0 13 9,4

4,00 eens 4 3 9 15 1 24 15 1 3 2 8 0 85 61,6

5,00 zeer eens 2 1 7 4 1 13 5 0 1 0 5 1 40 29

7 4 18 21 2 40 25 1 4 2 13 1 138 100 158 4,1957 0,59017

2,00 oneens 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 1 0 4 5 0 0 0 3 0 13 9,5

4,00 eens 5 4 9 15 1 21 14 1 3 2 6 0 81 59,1

5,00 zeer eens 2 0 9 5 1 13 6 0 1 0 4 1 42 30,7

7 4 18 21 2 39 25 1 4 2 13 1 137 100 159 4,1971 0,62825

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 1 0 9 6,6

4,00 eens 5 2 10 16 1 23 14 0 4 2 8 1 86 62,8

5,00 zeer eens 2 2 8 3 1 15 7 1 0 0 3 0 42 30,7

7 4 18 21 2 40 25 1 4 2 12 1 137 100 159 4,2409 0,56263

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,7

2,00 oneens 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 1 1 0 4 5 0 0 0 3 0 16 11,6

4,00 eens 4 3 11 16 1 23 13 0 4 2 8 1 86 62,3

5,00 zeer eens 2 0 6 3 1 12 7 1 0 0 2 0 34 24,6

7 4 18 21 2 40 25 1 4 2 13 1 138 100 158 4,0942 0,67150

2,00 oneens 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 2,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 2 3 0 6 6 0 0 0 3 0 22 16,1

4,00 eens 4 3 9 15 0 18 12 1 4 1 8 1 76 55,5

5,00 zeer eens 2 0 6 3 2 12 7 0 0 1 2 0 35 25,5

7 4 18 21 2 39 25 1 4 2 13 1 137 100 159 4,0365 0,73173

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 1 2 0 4 4 0 0 0 1 1 13 9,5

4,00 eens 6 3 11 15 1 23 13 1 4 1 10 0 88 64,2

5,00 zeer eens 1 1 6 3 1 13 8 0 0 1 2 0 36 26,3

7 4 18 20 2 40 25 1 4 2 13 1 137 100 159 4,1679 0,57611
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Wa t vindt u va n de sa menwerking  tussen pa rtijen op de bouwpla a ts  indien a lleen g ekozen is  op ba s is  va n de la a g ste  prijs?  q0061

In hoeverre  bent u het met ondersta a nde s te lling en eens , da t bij eena a nbesteding sproc es  wa a rbij va ste  pa rtijen sa menwerken er een exa c tere en 
g unstig ere  offerte  ka n worden a a ng eboden?  q0062

Tota l

q0061_0005 is  
a fha nkelijk va n 
de re la ties  
tussen pa rtijen 
onderling

Tota l

q0060_0010 
levensduur

Tota l

q0060_0011 
na levering en

Tota l

q0060_0008 
duidelijk en 
reeel 
c ommunic eren 
va n meer-  en 
minderwerk
Tota l

q0060_0009 
vlotte  
a fha ndeling  va n 
meer-  en 
minderwerk door 
de levera nc iers

Tota l

q0062_0005 er 
ka n a l een 
betere 
tijdspla nning  
worden 
g ema a kt
Tota l

q0062_0006 de 
c a pa c ite iten en 
mog elijkheden 
va n de pa rtijen 
kunnen worden Tota l

Tota l

q0062_0001 de 
tec hnisc he 
uitwerking  en de 
bijbehorende 
vra g en komen Tota l

q0062_0002 
deta illering en 
kunnen 
a a ng epa st 
worden voor 
een beter 
Tota l

q0062_0003 
ris ic o's  worden 
voorkomen a ls  
men weet wa t 
en hoe iets  te  Tota l

q0062_0004 de 
werkvolg orde 
ka n bepa a ld 
worden
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q0061_0001 
heeft een g rote  
neg a tieve 
invloed op 
e lka a r

Tota l

q0061_0002 
heeft g een 
invloed op 
e lka a r

Tota l

q0061_0003 
ka n bij beg rip 
voor e lka a r een 
pos itieve 
invloed hebben

Tota l

q0061_0004 
ka n bij 
sa menwerking  
een pos itieve 
invloed op 
e lka a r hebben
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1,00 zeer 
oneens

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

2,00 oneens 1 0 2 2 0 4 1 0 1 0 1 0 12 8,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 1 5 0 12 6 0 0 0 2 0 26 19

4,00 eens 5 4 8 10 1 16 12 1 2 1 7 1 68 49,6

5,00 zeer eens 0 0 7 3 1 8 6 0 1 1 3 0 30 21,9

7 4 18 20 2 40 25 1 4 2 13 1 137 100 159 3,8321 0,89582

2,00 oneens 0 1 1 1 0 2 3 0 0 0 2 0 10 7,2

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 1 2 5 1 6 5 1 1 1 3 0 28 20,3

4,00 eens 4 1 9 13 1 20 11 0 2 1 6 1 69 50

5,00 zeer eens 1 1 6 2 0 12 6 0 1 0 2 0 31 22,5

7 4 18 21 2 40 25 1 4 2 13 1 138 100 158 3,8768 0,84104

1,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 1,4

2,00 oneens 0 0 4 3 0 1 3 0 0 0 1 0 12 8,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 1 4 6 0 9 7 0 1 1 2 0 33 23,9

4,00 eens 4 3 5 10 2 22 11 1 3 1 8 1 71 51,4

5,00 zeer eens 1 0 4 2 0 7 4 0 0 0 2 0 20 14,5

7 4 18 21 2 40 25 1 4 2 13 1 138 100 158 3,6884 0,87796

1,00 zeer eens 2 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 1 12 8,8

2,00 eens 3 1 7 9 0 22 11 1 0 1 5 0 60 43,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 6 10 2 13 9 0 2 1 6 0 50 36,5

4,00 oneens 1 2 1 0 0 2 4 0 2 0 2 0 14 10,2

5,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

7 4 18 21 2 39 25 1 4 2 13 1 137 100 159 2,5036 0,82359

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

2,00 oneens 1 1 5 3 0 3 0 0 2 1 3 0 19 13,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 1 6 8 0 15 6 0 0 0 6 0 44 31,9

4,00 eens 4 2 5 7 2 19 15 0 2 1 3 0 60 43,5

5,00 zeer eens 0 0 2 2 0 3 4 1 0 0 1 1 14 10,1

7 4 18 21 2 40 25 1 4 2 13 1 138 100 158 3,4855 0,88157

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 3 0 0 5 0 8 17,4

4,00 eens 3 19 1 2 7 0 32 69,6

5,00 zeer eens 1 3 0 0 1 1 6 13

4 25 1 2 13 1 46 100 250 3,9565 0,55604

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 0 1 11,1

4,00 eens 1 4 1 5 55,6

5,00 zeer eens 1 2 0 3 33,3

2 6 1 9 100 287 4,2222 0,66667

4,00 eens 3 4 7 77,8

5,00 zeer eens 0 2 2 22,2

3 6 9 100 287 4,2222 0,44096

4,00 eens 2 4 6 66,7

5,00 zeer eens 1 2 3 33,3

3 6 9 100 287 4,3333 0,50000

4,00 eens 2 4 6 66,7

5,00 zeer eens 1 2 3 33,3

3 6 9 100 287 4,3333 0,50000

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 2 22,2

4,00 eens 0 3 3 33,3

5,00 zeer eens 2 2 4 44,4

3 6 9 100 287 4,2222 0,83333

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 1 11,1

4,00 eens 2 4 6 66,7

5,00 zeer eens 0 2 2 22,2

3 6 9 100 287 4,1111 0,60093

2,00 oneens 1 1 2 22,2

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 2 2 22,2

4,00 eens 1 3 4 44,4

5,00 zeer eens 1 0 1 11,1

3 6 9 100 287 3,4444 1,01379

2,00 oneens 1 0 1 11,1

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 3 3 33,3

4,00 eens 2 3 5 55,6

3 6 9 100 287 3,4444 0,72648

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 2 3 33,3

4,00 eens 2 4 6 66,7

3 6 9 100 287 3,6667 0,50000

2,00 eens 3 0 3 33,3

3,00 neutra a l 0 6 6 66,7

3 6 9 100 287 2,6667 0,50000

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 4 4 44,4

4,00 eens 3 2 5 55,6

3 6 9 100 287 3,5556 0,52705

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 1 11,1

4,00 eens 3 5 8 88,9

3 6 9 100 287 3,8889 0,33333

q0062_0007 
hoe meer 
zekerheden er 
z ijn hoe la g er de 
prijs  ka n z ijn

Tota l

q0062_0011 
c a lc ula tie  
werkza a mhede
n kunnen 
g ekoppeld 
worden

Tota l

q0062_0012 
werkza a mhede
n kunnen 
g ekoppeld 
wordenTota l

Tota l

q0062_0008 
a lle  pa rtijen 
weten voora f a l 
hoe ze  het 
beste  kunnen 
sa menwerken 
Tota l

q0062_0009 a ls  
a lle  pa rtijen 
g ra a g  het werk 
ma ken kunnen 
g eza menlijk de 
ops la g  
perc enta g es  a , 
k en winst Tota l

q0062_0010 er 
kunnen pa rtijen 
misbruik ma ken 
va n het fe it da t 
ze  a lleen een 
prijs  opg even

Wa t vindt u va n ondersta a nde s te lling en indien met va ste  pa rtijen wordt sa meng ewerkt?  q0063

q0063_0004 de 
werkvolg orde 
ka n a l bepa a ld 
Tota l

q0063_0005 er 
ka n a l een 
betere 
tijdspla nning  
worden Tota l

q0063_0006 de 
c a pa c ite iten en 
mog elijkheden 
va n de pa rtijen 
kunnen worden Tota l

q0063_0001 de 
tec hnisc he 
uitwerking  en de 
bijbehorende 
vra g en komen Tota l

q0063_0002 
deta illering en 
kunnen 
Tota l

q0063_0003 
ris ic o's  worden 
voorkomen a ls  
Tota l

q0063_0010 er 
kunnen pa rtijen 
misbruik ma ken 
Tota l

q0063_0011 
c a lc ula tie-
werkza a mhede
Tota l

q0063_0012 
werkza a mhede
n kunnen 
Tota l

q0063_0007 
hoe meer 
zekerheden er 
z ijn hoe la g er de 
prijs  ka n z ijn

Tota l

q0063_0008 
a lle  pa rtijen 
weten voora f a l 
hoe ze  het 
beste  kunnen Tota l

q0063_0009 a ls  
a lle  pa rtijen 
g ra a g  het werk 
Tota l

Wa t vindt u va n deze s te lling en mbt de sa menwerking  tussen pa rtijen op de bouwpla a ts  indien a lleen g ekozen is  op ba s is  va n de la a g ste  prijs?  q63 (q0062, 
q0063).
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3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 2 2 0 3 5 0 0 1 0 0 0 0 14 9,5

4,00 eens 4 3 9 15 1 24 15 1 3 1 2 8 4 0 90 61,2

5,00 zeer eens 2 1 7 4 1 13 5 0 1 1 0 5 2 1 43 29,3

7 4 18 21 2 40 25 1 4 3 2 13 6 1 147 100 149 4,1973 0,59264

2,00 oneens 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 1 0 4 5 0 0 0 0 3 0 0 13 8,9

4,00 eens 5 4 9 15 1 21 14 1 3 3 2 6 4 0 88 60,3

5,00 zeer eens 2 0 9 5 1 13 6 0 1 0 0 4 2 1 44 30,1

7 4 18 21 2 39 25 1 4 3 2 13 6 1 146 100 150 4,1986 0,61722

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 2 0 2 4 0 0 0 0 1 0 0 9 6,2

4,00 eens 5 2 10 16 1 23 14 0 4 2 2 8 4 1 92 63

5,00 zeer eens 2 2 8 3 1 15 7 1 0 1 0 3 2 0 45 30,8

7 4 18 21 2 40 25 1 4 3 2 12 6 1 146 100 150 4,2466 0,55785

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

2,00 oneens 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 1 1 0 4 5 0 0 0 0 3 0 0 16 10,9

4,00 eens 4 3 11 16 1 23 13 0 4 2 2 8 4 1 92 62,6

5,00 zeer eens 2 0 6 3 1 12 7 1 0 1 0 2 2 0 37 25,2

7 4 18 21 2 40 25 1 4 3 2 13 6 1 147 100 149 4,1088 0,66342

2,00 oneens 0 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 2 3 0 6 6 0 0 1 0 3 1 0 24 16,4

4,00 eens 4 3 9 15 0 18 12 1 4 0 1 8 3 1 79 54,1

5,00 zeer eens 2 0 6 3 2 12 7 0 0 2 1 2 2 0 39 26,7

7 4 18 21 2 39 25 1 4 3 2 13 6 1 146 100 150 4,0479 0,73655

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 1 2 0 4 4 0 0 1 0 1 0 1 14 9,6

4,00 eens 6 3 11 15 1 23 13 1 4 2 1 10 4 0 94 64,4

5,00 zeer eens 1 1 6 3 1 13 8 0 0 0 1 2 2 0 38 26

7 4 18 20 2 40 25 1 4 3 2 13 6 1 146 100 150 4,1644 0,57568

1,00 zeer 
oneens

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

2,00 oneens 1 0 2 2 0 4 1 0 1 1 0 1 1 0 14 9,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 1 5 0 12 6 0 0 0 0 2 2 0 28 19,2

4,00 eens 5 4 8 10 1 16 12 1 2 1 1 7 3 1 72 49,3

5,00 zeer eens 0 0 7 3 1 8 6 0 1 1 1 3 0 0 31 21,2

7 4 18 20 2 40 25 1 4 3 2 13 6 1 146 100 150 3,8082 0,90451

2,00 oneens 0 1 1 1 0 2 3 0 0 1 0 2 0 0 11 7,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 1 2 5 1 6 5 1 1 0 1 3 3 0 31 21,1

4,00 eens 4 1 9 13 1 20 11 0 2 2 1 6 3 1 74 50,3

5,00 zeer eens 1 1 6 2 0 12 6 0 1 0 0 2 0 0 31 21,1

7 4 18 21 2 40 25 1 4 3 2 13 6 1 147 100 149 3,8503 0,83873

1,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,4

2,00 oneens 0 0 4 3 0 1 3 0 0 0 0 1 0 0 12 8,2

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 1 4 6 0 9 7 0 1 1 1 2 2 0 36 24,5

4,00 eens 4 3 5 10 2 22 11 1 3 2 1 8 4 1 77 52,4

5,00 zeer eens 1 0 4 2 0 7 4 0 0 0 0 2 0 0 20 13,6

7 4 18 21 2 40 25 1 4 3 2 13 6 1 147 100 149 3,6871 0,85850

1,00 zeer eens 2 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 12 8,2

2,00 eens 3 1 7 9 0 22 11 1 0 3 1 5 0 0 63 43,2

3,00 neutra a l 1 0 6 10 2 13 9 0 2 0 1 6 6 0 56 38,4

4,00 oneens 1 2 1 0 0 2 4 0 2 0 0 2 0 0 14 9,6

5,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

7 4 18 21 2 39 25 1 4 3 2 13 6 1 146 100 150 2,5137 0,80718

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,7

2,00 oneens 1 1 5 3 0 3 0 0 2 0 1 3 0 0 19 12,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 1 6 8 0 15 6 0 0 0 0 6 4 0 48 32,7

4,00 eens 4 2 5 7 2 19 15 0 2 3 1 3 2 0 65 44,2

5,00 zeer eens 0 0 2 2 0 3 4 1 0 0 0 1 0 1 14 9,5

7 4 18 21 2 40 25 1 4 3 2 13 6 1 147 100 149 3,4898 0,86299

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 3 0 0 0 5 1 0 9 16,4

4,00 eens 3 19 1 3 2 7 5 0 40 72,7

5,00 zeer eens 1 3 0 0 0 1 0 1 6 10,9

4 25 1 3 2 13 6 1 55 100 241 3,9455 0,52416

1,00 nee, het 
ka n ze lfs  tot een 

0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3,1

2,00 nee 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

3,00 weet niet 0 2 1 0 3 3 0 0 0 0 1 0 0 0 10 6,1

5,00 ja 8 15 20 2 42 22 1 4 1 2 21 6 2 1 147 90,2

8 18 22 2 47 26 1 4 1 2 23 6 2 1 163 100 133 4,7362 0,85222

2,00 oneens 1 1 3,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 2 7,7

4,00 eens 17 17 65,4

5,00 zeer eens 6 6 23,1

26 26 100 270 4,0769 0,68836

2,00 oneens 1 1 3,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 4 15,4

4,00 eens 18 18 69,2

5,00 zeer eens 3 3 11,5

26 26 100 270 3,8846 0,65280

2,00 oneens 1 1 3,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

6 6 23,1

4,00 eens 17 17 65,4

5,00 zeer eens 2 2 7,7
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q63_05 er ka n 
a l een betere 
tijdspla nning  
worden 
g ema a kt

Tota l

q63_06 de 
c a pa c ite iten en 
mog elijkheden 
va n de pa rtijen 
kunnen worden Tota l

q63_07 hoe 
meer 
zekerheden er 
z ijn hoe la g er de 
prijs  ka n z ijn

Tota l
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q63_01 de 
tec hnisc he 
uitwerking  en de 
bijbehorende 
vra g en komen Tota l

q63_02 
deta illering en 
kunnen 
a a ng epa st 
worden voor 
een beter 
Tota l

q63_03 ris ic o's  
worden 
voorkomen a ls  
men weet wa t 
en hoe iets  te  Tota l

q63_04 de 
werkvolg orde 
ka n a l bepa a ld 
worden

Tota l

q63_11 
c a lc ula tie  
werkza a mhede
n kunnen 
g ekoppeld 
worden

Tota l

q63_12 
werkza a mhede
n kunnen 
g ekoppeld 
wordenTota l
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 q0064 Denkt u 

da t bij een 
'va ste ' re la tie  
sa menwerking s
voordelen extra  
tot hun rec ht 
Tota l

q63_08 a lle  
pa rtijen weten 
voora f hoe ze  
het beste  
kunnen 
sa menwerken 
Tota l

q63_09 a ls  a lle  
pa rtijen g ra a g  
het werk ma ken 
kunnen 
g eza menlijk de 
perc enta g es  a ,k 
en winst 
g ema a kt Tota l

q63_10 er 
kunnen pa rtijen 
misbruik ma ken 
va n het fe it da t 
ze  a lleen een 
prijs  opg even

Tota l

Denkt u da t bij een va ste  re la tie  sa menwerking svoordelen extra  tot hun rec ht komen?  q0064

q0065_0001 
ma xima le  
kwa lite it voor de 
opdra c htg ever

Tota l

q0065_0002 
prijsnivea u 
volg ens  
benc hma rk met 
de ma rkt

Tota l

q0065_0003 
norma le  
prijsopbouw 
door pa rtijen

Wa t vindt u va n deze s te lling en bij ketensa menwerking ?  q0065
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26 26 100 270 3,7692 0,65163

1,00 zeer 
oneens

1 1 3,8

2,00 oneens 7 7 26,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

9 9 34,6

4,00 eens 7 7 26,9

5,00 zeer eens 2 2 7,7

26 26 100 270 3,0769 1,01678

2,00 oneens 3 3 11,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

8 8 30,8

4,00 eens 13 13 50

5,00 zeer eens 2 2 7,7

26 26 100 270 3,5385 0,81146

2,00 oneens 2 2 8

3,00 neutra a l / 
weet niet

4 4 16

4,00 eens 14 14 56

5,00 zeer eens 5 5 20

25 25 100 271 3,8800 0,83267

2,00 oneens 2 2 7,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 2 7,7

4,00 eens 18 18 69,2

5,00 zeer eens 4 4 15,4

26 26 100 270 3,9231 0,74421

1,00 zeer eens 1 1 3,8

2,00 eens 6 6 23,1

3,00 weet niet 8 8 30,8

4,00 oneens 10 10 38,5

5,00 zeer 
oneens

1 1 3,8

26 26 100 270 3,1538 0,96715

1,00 zeer eens 1 1 3,8

2,00 eens 3 3 11,5

3,00 weet niet 13 13 50

4,00 oneens 7 7 26,9

5,00 zeer 
oneens

2 2 7,7

26 26 100 270 3,2308 0,90808

1,00 zeer 
oneens

1 1 3,8

2,00 oneens 4 4 15,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

5 5 19,2

4,00 eens 12 12 46,2

5,00 zeer eens 4 4 15,4

26 26 100 270 3,5385 1,06699

4,00 eens 5 1 7 10 1 3 13 1 0 1 0 2 7 1 1 1 54 31,8

5,00 zeer eens 3 3 10 11 1 6 30 23 1 3 3 0 16 5 1 0 116 68,2

8 4 17 21 2 9 43 24 1 4 3 2 23 6 2 1 170 100 126 4,6824 0,46694

2,00 oneens 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 4 0 0 0 12 7,1

4,00 eens 6 2 8 15 1 6 24 16 1 3 2 1 12 4 1 1 103 60,9

5,00 zeer eens 2 2 5 5 1 3 16 6 0 1 1 1 7 2 1 0 53 31,4

8 4 17 21 2 9 42 24 1 4 3 2 23 6 2 1 169 100 127 4,2308 0,59761

2,00 oneens 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,2

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 5 5 0 1 3 0 0 0 0 0 7 1 1 1 26 15,4

4,00 eens 5 3 10 12 1 6 23 11 1 3 0 2 11 3 1 0 92 54,4

5,00 zeer eens 2 0 2 3 1 2 15 13 0 1 3 0 5 2 0 0 49 29

8 4 17 21 2 9 42 24 1 4 3 2 23 6 2 1 169 100 127 4,1124 0,69378

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

4,00 eens 7 1 12 14 1 6 21 11 1 2 1 2 13 3 1 1 97 57,4

5,00 zeer eens 1 3 5 6 1 3 21 13 0 2 2 0 10 3 1 0 71 42

8 4 17 21 2 9 42 24 1 4 3 2 23 6 2 1 169 100 127 4,4142 0,50595

4,00 eens 1 1 3 19 5 0 2 0 0 10 1 1 1 44 35,8

5,00 zeer eens 3 1 6 23 19 1 2 3 2 13 5 1 0 79 64,2

4 2 9 42 24 1 4 3 2 23 6 2 1 123 100 173 4,6423 0,48129

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 2,4

4,00 eens 6 3 12 17 1 6 28 13 1 4 1 1 11 2 2 0 108 63,9

5,00 zeer eens 2 1 5 4 1 3 13 8 0 0 2 1 12 4 0 0 56 33,1

8 4 17 21 2 9 42 24 1 4 3 2 23 6 2 1 169 100 127 4,2899 0,57109

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 0 2 1 0 1 5 0 0 0 0 0 3 0 1 1 14 8,3

4,00 eens 7 3 9 15 2 6 22 14 0 1 0 0 10 1 1 0 91 53,8

5,00 zeer eens 1 1 6 5 0 2 15 10 1 3 3 2 10 5 0 0 64 37,9

8 4 17 21 2 9 42 24 1 4 3 2 23 6 2 1 169 100 127 4,2959 0,61338

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,2

2,00 oneens 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 0 5 1 0 1 11 7 0 2 1 0 5 0 2 1 38 22,5

4,00 eens 5 4 8 16 1 7 21 12 0 1 2 1 11 3 0 0 92 54,4

5,00 zeer eens 0 0 4 3 1 0 9 3 1 1 0 1 6 3 0 0 32 18,9

8 4 17 21 2 9 42 24 1 4 3 2 23 6 2 1 169 100 127 3,8698 0,79108

2,00 oneens 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 1 3 3 0 2 4 2 0 1 0 0 7 0 1 0 25 15

4,00 eens 7 3 12 16 1 5 24 16 1 2 1 1 9 3 1 1 103 61,7

5,00 zeer eens 0 0 2 2 1 1 12 6 0 1 1 1 6 3 0 0 36 21,6
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Wa t is  volg ens  u bela ng rijk bij een va ste  sa menwerking ?  q0066

Tota l

q0065_0004 
toes la g  voor 
extra  inbreng  
kennis

Tota l

q0065_0008 
prijzen a pa rt 
bepa len

Tota l

q0065_0009 
opdra c htg ever 
is  
ketenreg isseur

Tota l

q0065_0010 
a a nnemer is  
ketenreg isseur

Tota l

q0065_0005 
extra  
inspa nning  
moet beloond 
worden

Tota l

q0065_0006 
ris ic o's  wa a r ze  
horen

Tota l

q0065_0007 
kostprijs  
g eza menlijk 
bepa len is  
ba s is , toes la g en 
in overleg  met 
Tota l

q0066_0005 
respec t voor 
e lka a r
Tota l

q0066_0006 
werkvolg orde en 
werktijd sa men 
bepa len 
(pla nning )

Tota l

q0066_0007 
g eza menlijk 
ve ilig heid 
na streven

Tota l

q0066_0001 
vertrouwen in 
e lka a r
Tota l

q0066_0002 
la ng durig e 
sa menwerking , 
projec t 
overstijg end

Tota l

q0066_0003 
openheid in a lle  
g eg evens  die  
een projec t 
betreffen

Tota l

q0066_0004 
s treven na a r 
kla nttevredenhe
id

Tota l

q0066_0008 
inzet ma terieel 
sa men bepa len

Tota l

q0066_0009 
g eza menlijk 
duurza a mheid 
na streven



229

8 4 17 21 2 9 42 24 1 4 2 2 22 6 2 1 167 100 129 4,0299 0,66246

2,00 oneens 0 0 2 1 0 1 3 3 0 1 0 0 2 0 0 0 13 7,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 1 6 10 0 5 10 1 1 1 1 1 13 2 0 1 56 33,3

4,00 eens 4 2 7 6 1 3 22 17 0 1 2 1 6 4 2 0 78 46,4

5,00 zeer eens 1 1 2 4 1 0 7 3 0 1 0 0 1 0 0 0 21 12,5

8 4 17 21 2 9 42 24 1 4 3 2 22 6 2 1 168 100 128 3,6369 0,79989

1,00 zeer eens 0 2 0 0 6 1 0 1 1 0 11 9,6

2,00 eens 1 5 1 1 12 5 1 1 0 0 27 23,5

3,00 weet niet 0 9 0 5 13 7 0 2 2 5 43 37,4

4,00 oneens 3 3 1 2 8 10 0 0 0 1 28 24,3

5,00 zeer 
oneens

0 2 0 1 2 1 0 0 0 0 6 5,2

4 21 2 9 41 24 1 4 3 6 115 100 181 2,9217 1,03575

1,00 zeer eens 0 1 0 0 5 1 0 1 0 1 9 7,8

2,00 eens 2 11 2 1 17 10 1 1 1 1 47 40,9

3,00 weet niet 0 6 0 5 14 4 0 2 2 4 37 32,2

4,00 oneens 2 2 0 2 5 8 0 0 0 0 19 16,5

5,00 zeer 
oneens

0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 3 2,6

4 21 2 9 42 23 1 4 3 6 115 100 181 2,6522 0,93699

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,2

2,00 oneens 0 1 5 3 0 1 2 3 0 0 0 0 4 0 0 0 19 11,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

6 1 5 7 0 4 13 3 1 1 2 0 7 6 0 1 57 34,1

4,00 eens 2 2 5 9 2 3 22 12 0 2 1 2 9 0 1 0 72 43,1

5,00 zeer eens 0 0 2 1 0 1 4 6 0 1 0 0 1 0 1 0 17 10,2

8 4 17 21 2 9 42 24 1 4 3 2 21 6 2 1 167 100 129 3,4970 0,87036

2,00 oneens 0 1 3 2 0 2 1 1 0 1 0 0 2 0 0 0 13 7,8

3,00 neutra a l / 
weet niet

5 1 8 6 0 2 15 2 0 1 0 0 8 4 1 1 54 32,5

4,00 eens 3 1 5 11 2 4 21 15 1 1 3 1 9 2 0 0 79 47,6

5,00 zeer eens 0 1 1 1 0 1 5 6 0 1 0 1 2 0 1 0 20 12

8 4 17 20 2 9 42 24 1 4 3 2 21 6 2 1 166 100 130 3,6386 0,79511

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0,6

2,00 oneens 0 0 4 2 0 2 2 4 0 1 0 0 2 0 1 0 18 10,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 0 6 7 0 3 3 6 0 2 0 2 8 4 0 1 44 26

4,00 eens 6 3 5 11 2 3 28 10 1 1 3 0 11 1 0 0 85 50,3

5,00 zeer eens 0 1 2 1 0 1 9 4 0 0 0 0 2 0 1 0 21 12,4

8 4 17 21 2 9 42 24 1 4 3 2 23 6 2 1 169 100 127 3,6331 0,85654

1,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

2,00 oneens 0 2 2 0 0 3 6 1 0 0 1 1 2 0 1 0 19 11,2

3,00 neutra a l / 
weet niet

8 1 6 12 0 4 15 9 0 3 0 0 14 6 0 1 79 46,7

4,00 eens 0 1 7 8 2 2 17 9 1 1 2 1 5 0 1 0 57 33,7

5,00 zeer eens 0 0 1 1 0 0 4 5 0 0 0 0 2 0 0 0 13 7,7

8 4 17 21 2 9 42 24 1 4 3 2 23 6 2 1 169 100 127 3,3669 0,80643

1,00 zeer 
oneens

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6

2,00 oneens 0 2 1 0 0 2 3 5 0 0 0 0 3 0 0 0 16 9,6

3,00 neutra a l / 
weet niet

3 1 5 8 0 4 14 5 0 2 0 1 11 5 1 1 61 36,7

4,00 eens 4 1 8 12 1 2 20 9 1 2 3 1 7 0 1 0 72 43,3

5,00 zeer eens 0 0 1 1 1 1 4 5 0 0 0 0 2 1 0 0 16 9,6

7 4 16 21 2 9 41 24 1 4 3 2 23 6 2 1 166 100 130 3,5181 0,82184

2,00 oneens 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 0 1 0 0 5 0 0 7 14,3

4,00 eens 12 1 0 0 2 11 1 1 28 57,1

5,00 zeer eens 4 0 2 1 0 5 1 0 13 26,5

17 1 3 1 2 22 2 1 49 100 247 4,0816 0,70228

2,00 oneens 0 1 0 0 1 7,1

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 1 0 0 1 7,1

4,00 eens 2 5 0 1 8 57,1

5,00 zeer eens 0 2 2 0 4 28,6

2 9 2 1 14 100 282 4,0714 0,82874

1,00 zeer 
oneens

0 0 0 2 3 0 0 0 0 0 5 4,3

2,00 oneens 1 7 0 4 12 6 0 0 1 2 33 28,4

3,00 neutra a l / 
weet niet

2 7 0 1 6 6 0 0 0 6 28 24,1

4,00 eens 1 7 2 2 18 9 1 3 1 1 45 38,8

5,00 zeer eens 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 5 4,3

4 21 2 9 41 23 1 4 2 9 116 100 180 3,1034 1,00762

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 3 0 0 5 0 0 0 0 2 11 9,4

4,00 eens 2 14 1 7 28 16 0 2 2 7 79 67,5

5,00 zeer eens 1 4 1 2 8 8 1 2 0 0 27 23,1

4 21 2 9 41 24 1 4 2 9 117 100 179 4,1368 0,55563

2,00 oneens 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 4 0 1 2 0 0 0 0 2 9 7,7

4,00 eens 3 13 1 7 26 14 0 2 2 7 75 64,1

5,00 zeer eens 1 4 1 1 13 9 1 2 0 0 32 27,4

4 21 2 9 41 24 1 4 2 9 117 100 179 4,1795 0,59619

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 2 0 0 3 0 0 0 0 1 6 5,1

4,00 eens 3 14 1 6 26 14 1 3 2 7 77 65,8

5,00 zeer eens 1 5 1 3 12 10 0 1 0 1 34 29,1

4 21 2 9 41 24 1 4 2 9 117 100 179 4,2393 0,53578
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Hoe kunnen pa rtijen sc herp blijven op bespa ring en en verbetering en?  q0067

q0066_0011 
pa rtijen kunnen 
de prijzen 
opvoeren a ls  ze  
denken 'binnen' 
te  z ijn

Tota l

q0066_0012 de 
vertrouwelijkhei
d / 
g emoedelijkheid 
ka n de 
a ttentheid op 
bespa ring  
verminderenTota l

q0066_0013 bij 
een hec hte 
sa menwerking  
sa men komen 
tot een bedra g  
voor a ,k en winst

Tota l

Tota l

q0066_0010 
c a lc ula ties  
sa men 
doornemen op 
a a npa k en 
hoog te va n de 
Tota l

q0066_0017 
een 
voortdurende 
c ontrole  hierop

Tota l

q0066_0018 
erva ring en 
va stleg g en

Tota l

q0066_0019 
g oede c ontrole  
op 
deta illering en

Tota l

q0066_0014 
een 
verdeels leutel 
ma ken voor 
eventuele  
ris ic o's  en extra  
Tota l

q0066_0015 
g elijke  c ultuur in 
en va n de 
bedrijven

Tota l

q0066_0016 
een uitg ebreide 
se lec tie

Tota l

q0067_0001 
insc ha kelen va n 
een derde a ls  
c ontrole  pa rtij

Tota l

q0067_0002 
eva lua tie  va n 
doels te lling en

Tota l

q0067_0003 
eva lua tie  va n 
kla nttevredenhe
id

Tota l

q0067_0004 
eva lua tie  va n 
na komen 
a fspra ken

Tota l
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1,00 zeer 
oneens

0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 1,7

2,00 oneens 0 4 0 0 3 1 0 0 0 2 10 8,5

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 7 0 2 6 1 0 1 0 4 22 18,8

4,00 eens 3 8 1 5 26 12 1 2 2 3 63 53,8

5,00 zeer eens 0 2 1 1 5 10 0 1 0 0 20 17,1

4 21 2 9 41 24 1 4 2 9 117 100 179 3,7607 0,89683

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 2 0 1 2 5 12,5

4,00 eens 4 16 1 0 7 28 70

5,00 zeer eens 0 6 0 1 0 7 17,5

4 24 1 2 9 40 100 256 4,0500 0,55238

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 2 1 1 3 7 17,5

4,00 eens 4 17 0 0 6 27 67,5

5,00 zeer eens 0 5 0 1 0 6 15

4 24 1 2 9 40 100 256 3,9750 0,57679

2,00 oneens 0 1 0 0 1 0 0 0 2 1,9

3,00 neutra a l / 
weet niet

0 2 0 1 4 2 0 0 9 8,6

4,00 eens 3 16 2 7 26 16 1 2 73 69,5

5,00 zeer eens 1 2 0 1 10 6 1 0 21 20

4 21 2 9 41 24 2 2 105 100 191 4,0762 0,59960

2,00 oneens 2 0 0 0 3 1 0 0 6 5,7

3,00 neutra a l / 
weet niet

1 6 0 3 13 5 1 0 29 27,6

4,00 eens 1 13 2 6 18 15 0 2 57 54,3

5,00 zeer eens 0 2 0 0 7 3 1 0 13 12,4

4 21 2 9 41 24 2 2 105 100 191 3,7333 0,75021

1,00 0%  tot 20% 1 1 0 1 0 0 1 1 1 2 8 5,8

2,00 20%  tot 
40%

7 3 13 19 2 8 14 10 0 7 83 60,6

3,00 40%  tot 
80%

0 0 5 1 0 1 15 7 0 1 30 21,9

4,00 80%  tot 
100%

0 0 0 1 0 0 9 4 0 2 16 11,7

8 4 18 22 2 9 39 22 1 12 137 100 159 2,3942 0,77039

1,00 0%  tot 20% 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 4 3,2

2,00 20%  tot 
40%

2 0 18 19 1 8 7 6 1 9 71 57,3

3,00 40%  tot 
80%

5 2 0 1 1 0 10 4 0 1 24 19,4

4,00 80%  tot 
100%

1 1 0 1 0 1 16 4 0 1 25 20,2

8 4 18 22 2 9 33 16 1 11 124 100 172 2,5645 0,84816

1,00 0%  tot 20% 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 5 3,7

2,00 20%  tot 
40%

1 2 4 11 1 5 12 6 0 3 45 33,1

3,00 40%  tot 
80%

4 1 13 9 0 2 16 4 0 6 55 40,4

4,00 80%  tot 
100%

3 1 1 2 1 0 12 8 1 2 31 22,8

8 4 18 22 2 7 44 19 1 11 136 100 160 2,8235 0,82446

1,00 0%  tot 20% 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 5 3,5

2,00 20%  tot 
40%

2 2 13 18 1 7 11 4 0 4 62 44

3,00 40%  tot 
80%

4 2 5 2 1 1 19 12 0 7 53 37,6

4,00 80%  tot 
100%

2 0 0 0 0 0 11 6 1 1 21 14,9

8 4 18 21 2 8 45 22 1 12 141 100 155 2,6383 0,77714

1,00 0%  tot 20% 0 0 0 1 1 3,6

2,00 20%  tot 
40%

1 0 1 1 3 10,7

3,00 40%  tot 
80%

1 1 3 1 6 21,4

4,00 80%  tot 
100%

2 1 2 13 18 64,3

4 2 6 16 28 100 268 3,4643 0,83808

1,00 0%  tot 20% 1 1 2 50

2,00 20%  tot 
40%

1 0 1 25

3,00 40%  tot 
80%

1 0 1 25

3 1 4 100 292 1,7500 0,95743

1,00 0% 2 1 3 33,3

2,00 tot 20% 1 0 1 11,1

3,00 va n 20 
tot40%

5 0 5 55,6

8 1 9 100 287 2,2222 0,97183

2,00 20%  tot 
40%

4 4 50

3,00 40%  tot 
80%

3 3 37,5

4,00 80%  tot 
100%

1 1 12,5

8 8 100 288 2,6250 0,74402

1,00 0%  tot 20% 1 1 5,6

2,00 20%  tot 
40%

4 4 22,2

3,00 40%  tot 
80%

10 10 55,6

4,00 80%  tot 
100%

3 3 16,7

18 18 100 278 2,8333 0,78591

1,00 0%  tot 20% 12 12 66,7

2,00 20%  tot 
40%

4 4 22,2

3,00 40%  tot 
80%

1 1 5,6

4,00 80%  tot 
100%

1 1 5,6

18 18 100 279 1,5000 0,85749

1,00 0% 4 4 23,5

2,00 tot 20% 4 4 23,5

3,00 va n 20 
tot40%

6 6 35,3

4,00 va n 40 tot 
60%

3 3 17,6

17 17 100 279 2,4706 1,06757
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In welke c a teg orien is  uw bedrijf werkza a m?  q0069

In welke a c tivite iten is  uw bedrijf werkza a m?  q0070

q0067_0005 
tra nspa ra ntie  
va n c a lc ula ties

Tota l

q0067_0006 
wa a rdestroom 
monitoren

Tota l

q0067_0007 
flow monitoren 
en verbeteren

Tota l

q0069_0003 
onderhoud

Tota l

q0069_0004 
renova tie

Tota l

q0069_0005 
resta ura tie

Tota l

q0067_0008 
nieuwe verbeter 
doels te lling en

Tota l

q0067_0009 
benc hma rken 
met de ma rkt

Tota l
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q0069_0001 
nieuwbouw

Tota l

q0069_0002 
utilite itsbouw

Tota l

q0070_0001_0
001_4 fa bric a g e 
koz ijnen en 
deuren

Tota l

q0070_0002_0
001_4 fa bric a g e 
va n da ken

Tota l

q0070_0003_0
001_4 fa bric a g e 
HS B

Tota l

q0070_0005_0
001_4 fa bric a g e 
meta len 
koz ijnen en 
deuren

Tota l

q0070_0006_0
001_4 fa bric a g e 
g la sda ken en 
lic htstra ten

Tota l

q0070_0007_0
001_4 fa bric a g e 
fa c a des

Tota l
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1,00 0%  tot 20% 3 3 23,1

2,00 20%  tot 
40%

5 5 38,5

3,00 40%  tot 
80%

1 1 7,7

4,00 80%  tot 
100%

4 4 30,8

13 13 100 283 2,4615 1,19829

q0070_0009_0
001_4 fa bric a g e 

1,00 0%  tot 20% 6 6 100

6 6 100 290 1,0000 0,00000

1,00 0%  tot 20% 6 6 85,7

3,00 40%  tot 
80%

1 1 14,3

7 7 100 289 1,2857 0,75593

1,00 0%  tot 20% 2 2 50

2,00 20%  tot 
40%

1 1 25

4,00 80%  tot 
100%

1 1 25

4 4 100 292 2,0000 1,41421

q0071_0001 In 
welke 

1,00 
opdra c htg evers

12 12 100

12 12 100 284 1,0000 0,00000

q0071_0002 In 
welke 

1,00 fina nc iering 2 2 100

2 2 100 284 1,0000 0,00000

q0071_0003 In 
welke 

1,00 ontwerp 6 6

6 6

q0071_0004 In 
welke 

1,00 c onstruc tie 2 2 100

2 2 100 284 1,0000 0,00000

1 
opdra c htg evers

7 7 28

3 ontwerp 2 2 8

6 
insta lla tiebra nc

4 4 16

7 bouwbedrijf 12 12 48

25 25 100 271 4,8400 2,67200

1,00 1 tot 7 fte 0 0 0 3 2 0 15 1 0 1 22 14,7

2,00 8 tot 15 fte 0 1 3 7 0 0 10 1 0 2 24 16

3,00 16 tot 25 fte 1 1 2 3 0 0 7 1 0 1 16 10,7

4,00 26 tot 50 
fte

3 0 6 6 0 3 9 2 0 3 32 21,3

5,00 51 tot 100 
fte

3 2 6 3 0 5 4 8 1 2 34 22,7

6,00 101+ fte 1 0 1 0 0 1 3 11 0 5 22 14,7

8 4 18 22 2 9 48 24 1 14 150 100 146 3,6533 1,66684

Wa t z ijn de kerna c tivite iten va n uw bedrijf?  Q 71
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q71 disc iplines  
in de org a nisa tie

Tota l

Hoeveel werknemers  z ijn er in uw bedrijf werkza a m?  Q 0072

a
a

n
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l 
ft

e
's

q0072 Hoeveel 
werknemers  -  
fte 's  -  z ijn er in 
uw bedrijf 
werkza a m?

Tota l

q0070_0011_00
01_4 fa bric a g e 
oppervla kte  
beha ndeling

Tota l

In welke disc iplines  is  uw bedrijf a c tief?  q0071
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Tota l

Tota l

Tota l

Tota l

q0070_0008_0
001_4 fa bric a g e 
g evelbouw

Tota l

Tota l

q0070_0010_0
001_4 fa bric a g e 
pa nelen
Tota l
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5.3.3 Aantal variabelen per Liker principe

Liker principe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

aantal variabelen 32 5 9 7 2 4 3 1 1 6 4 4 9 3

5.3.3 T-test

principe nummer P alpha

1/filosofie 1	filosofie 0,859

2 0,549

3 0,796
4 0,531
5 nvt
6 0,402
7 0,45

8/q0029_0007_1 nvt
proces / principe 2 tm 8 2 proces 0,754

9/q0007_0010 nvt
10 0,705
11 0,423

mensen&partners / principe 9 tm 11 3 mensen en partners 0,713
12 0,666
13 0,735
14 0,288

probleemoplossing / principe 12 tm 14 4 probleemoplossing 0,626
lean vlgs Liker principe 1 tm 14 Lean vlgs Liker 0,9

5.4.1.1 AHP Strategic Target Matrix (Matrix 1)

	

mean 4,151878
N 114
Std.	Dev 0,33204
α 0,784
mean 4,083389
N 99
Std.	Dev 0,346938
α 0,779
mean 3,852286
N 92
Std.	Dev 0,460214
α 0,825

sfeer

kwaliteit

prijs

(q0026_0001,q0026_0006,q0026_0007,q0026_0008,q0026_0009,q0026_00
13,q0026_0014,q0026_0015,q0026_0016,q0026_0017,q0026_0018,q0026_
0019,q0026_0020)

(q0060_0001,q0060_0002,q0060_0003,q0060_0004,q0060_0005,q0060_00
06,q0060_0007,q0060_0008,q0060_0009,q0060_0010)

(q63_01,q63_02,q63_03,q63_04,q63_05,q63_06,q63_07,q63_08,q63_09,q63_10,q63_11)
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5.4.1.2 Strategic Target- Core Competency Matrix 2

Report	samenwerking	vlgs:	Liker,	langetermijn,	gestructureerd,	
vaste	partijen	

		

Liker	1	
Lean	
filosofie		

langlopende	
onderlinge	
contracten	

gestruc-
tureerde	
samenwer-
king	

partijen	die	
elkaar	lang	
en	goed	
kennen	

Mean	 4,07993	 3,7689	 4,1486	 3,7794	
N	 229	 225	 222	 204	

Std.	Dev.	 ,343474	 ,90134	 ,59445	 ,89628	

α	 0,859	
	 	 		

5.4.2.1 Customer Requests Matrix 4

	

mean 4,271654
N 127
Std.	Dev 0,465073
α 0,612
mean 4,372807
N 114
Std.	Dev 0,423645
α 0,624
mean 4,046366
N 133
Std.	Dev 0,557076
α 0,689
mean 4,217391
N 92
Std.	Dev 0,497601
α 0,632
mean 4,283639
N 109
Std.	Dev 0,456311
α 0,663

flexibiliteit	
in	plannen

(q0007_0010,q0007_0011,q0060_0006)

eigen	
inbreng

zekerheid

(q63_01,q63_02,q63_03,q63_04,q63_06)

(q0066_0001,q0066_0002,q0066_0003,q38_01)

goede	
project	
resultaten

(q09_02,q09_04,q09_09,q09_16)

prettig	
verloop	
project

(q0026_0009,q0026_0010,q0026_0013,q0026_0018)

5.4.2.1 Customer Requests Matrix 4

	

variabele variabele
q14_05 q14_08
q14-10 q0026_0017
q38_06 verbeteren	processen q09_13
q0007_0010 q09_09
q0007_0011 q0066_0004
q63_06

gebruikte term
afspraken	nakomen
veilig	werken

goede	begeleiding
gezamenlijke	akties
benutten	van	capaciteiten

gebruikte term
borgen	van	kwaliteit
met	capabele	partijen	werken
langlopende	contracten
doen	wat	men	zegt
streven	naar	klanttevredenheid
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5.4.3.1 Customer Request-Characteristic (Matrix 5) 

	

variabele variabele
q14_05 q14_08
q14-10 q0026_0017
q38_06 verbeteren	processen q09_13
q0007_0010 q09_09
q0007_0011 q0066_0004
q63_06

gebruikte term
afspraken	nakomen
veilig	werken

goede	begeleiding
gezamenlijke	akties
benutten	van	capaciteiten

gebruikte term
borgen	van	kwaliteit
met	capabele	partijen	werken
langlopende	contracten
doen	wat	men	zegt
streven	naar	klanttevredenheid

5.4.3.1 Overzicht moeilijkheidsgraad en de methode van bepalen van de 
moeilijkheidsgraad.

	

gemiddelde	
waarde

4,9-5 4,7-4,9 4,5-4,7 4,3-4,5 4,1-4,3 3,9-4,1 3,7-3,9 3,4-3,7 <3,4 moeilijkhei
dsfactor

0,1 0,1
0,1 0,1 0,1

0,1 0,1 0,1 0,1
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
moeilijkhei
dsgraad

1,5 2,9 4 4,4 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5

berekening	moeilijkheidsgraad

interval

van	3	tot	3,4
van	3,4	tot	3,7
van	3,7	tot	3,9
van	3,9	tot	4,1
van	4,1	tot	4,3
van	4,3	tot	4,5
van	4,5	tot	4,7
van	4,7	tot	4,9
van	4,9	tot	5

5.4.4.1 Customer request – function Matrix 6

	

5.4.4.3 Function mechanism Matrix 8

	

variabele variabele
q09_07 q20_06
q14_09 q0060_0008
q38_01 q14_08
q20_01

term
projectdoel	is	hoofdzaak
technische	kennis
opbouwen	van	vaste	relaties
persoonlijk	contact

term
meedenken	en	tegemoet	komen
duidelijk	en	reel	communiceren	mm	werk
goede	kwaliteitsborging

5.4.5.1 Mechanism-technology Matrix 9

	

Liker filosofie Liker proces Liker mp Liker probleemoplossing 
Mean 4,06266 3,92278 4,10630 3,74830
N 130 136 135 126
Std. 
Deviation

,349152 ,405552 ,564783 ,618166
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5.4.6.1 Characteristics_parts Matrix 10

	

principe	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
q0007_0006 q0007_0004 q09_02 q0007_0005 q09_16 q14_08 q09_14 q0029_0007 q0007_0010 q0007_0001 q0026_0010 q14_09 q0007_0012 q09_13
q09_06 q09_05 q09_04 q0007_0011 q0024_0003 q0021_0005 q20_05 q0007_0002 q0026_0019 q20_03 q0021_0003 q0024_0004
q14_01 q0026_0001 q09_09 q0026_0014 q0026_0015 q0026_0016 q09_12 q0066_0001 q0021_0004 q0024_0002 q63_01
q14_02 q63_05 q09_11 q0029_0005 q63_02 q0026_0018 q0066_0014 q0021_0006 q63_03
q14_04 q0066_0006 q14_05 q0029_0008 q0026_0020 q63_07
q14_10 q14_06 q63_11 q0066_0015 q63_08
q20_06 q0060_0006 q0066_0008 q63_09
q0021_0010 q63_04 q0066_0010
q0026-0006 q63_06 q0066_0013
q0026_0007
q0026_0008
q0026_0009
q0026_0013
q0026_0017
q0029_0006
q0060_0001
q0060_0002
q0060_0003
q0060_0004
q0060_0005
q0060_0007
q0060_0008
q0060_0009
q0060_0010
q63_06
q0066_0002
q0066_0003
q0066_0004
q0066_0007
q0066_0009
q0066_0016
q0066_0017

α	=	0,859 0,546 0,796 0,531 0,402 0,45 0,705 0,423 0,666 0,735 0,288
mean	4,0626 4,1602 4,1628 3,7720 4,5194 4,0420 3,8023 4,1682 4,0720 3,9796 4,5000 3,9833 3,8138 3,7540

n=32 5 9 7 2 4 3 1 1 6 4 4 9 3

5.4.6.2 Parts-process phase Matrix 11 

	

mean α variantie
selectie	
onderaan		
nemers 4,02 7,4 0,34
voorbereiding

4,01 0,849 0,448
risico	
management 3,93 0,568 0,567
proces	
beheersing 3,82 0,66 0,4

q0007_0001,q0007_0002,q0007_0010,q0007_0011,q09_06,q09_09,q09_11,q09_12,q09_13,q09_1
6,q14_01,q14_02,q14_04,q14_05,q14_06,q14_08,q14_09,q14_10,q20_06,q0026_0001,q0026_000
6,q0026_0008,q0026_0010,q0026_0014,q0026_0015,q0026_001

samengevoegde variabelen

q0007_0006,q09_07,q14_03,q0060_0001,q0060_0010,q0066_0005,q0007_0004,q0007_0005,q09
_02,q09_04,q09_05,q09_14,q0026_0007,q0026_0009,q0060_0003,q0060_0004,q0060_0005,q63_
04,q63_05,q63_11,q0066_0006,q0066_0008,q0066_0010,q0066_0013
q63_09,q0029_0005,q0029_0006,q0029_0008,q63_01,q63_03,q63_07

q0007_0006,q0007_0012,q09_07,q09_08,q14_03,q20_03,q20_05,q20_10,q0060_0007,q0060_000
8,q0060_0009,q0066_0017

5.5 Benamingen

	onderling	vertrouwen																																																												3,4478

SPINNENWEBDIAGRAM
inzet/motivatie	deelnemers	bouwproces																					3,5821
manier	van	samenwerken	van	de	partijen																				3,3485
goed	doordachte	praktische	constr+details																		3,5075
de	manier	van	organiseren	op	de	bouwplaats												3,1364
voorbereiding	door	bedrijfsbureau																																		3,3971
het	logistiek	proces																																																																	3,5000
de	juiste/geschiktste	hulpmiddelen																																3,3582
tijdige	informatie	en	beslissingen																																				3,3333
de	samenwerking	van	de	betrokken	partijen															3,2059
respect	voor	elkaar																																																																		3,5821

streven	naar	klanttevredenheid	

KENMERKEN
langlopende	contracten	
gezamenlijke	akties	
borgen	van	de	kwaliteit	
benutten	van	de	capaciteiten	
goede	begeleiding
verbeteren	van	processen	
veiligwerken	
met	capabele	partijen	werken	
nakomen	van	afspraken	
doen	wat	men	zegt	

vertrouwen

MEETMODEL
motivatie
gezamenlijke	aktie
detailleringen
bouwplaats	organisatie
werkvoorbereiding
logistiek
veiligheid
informeratie
werksfeer
respect
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A 3 Area afmeting 420 x 297mm Papierformaat
aann aannemer
ACWP Actual Costs of Work Performed
ad adviseur
AHP Analytical Hierchical Process
ak Algemene Kosten
apv aannemer porject verantwoordelijke
apvk aannemer project verantwoordelijke kantoor
ar architect
au uitvoerder aannemer 
B & U  Bouw en Utiliteit
B2B Business to Business
BCWP Budgeted Costs of Work Performed
BIM Building Information Modelling
CV Centrale Verwarming
d	 Cohen’s	d	geeft	effectgrootte	aan
DBB Design Bid Build
DBB Design Build
df degrees of freedom
DI Degree of Importance
DNa	 Desoxyribonucleïnezuur	(erfelijk	materiaal)
DO	 Definitief	Ontwerp
doa directie onderaannemer
DQW Customer Request Priority
eFQM	 european	Foundation	for	Quality	Management
ENCORD European Network of Construction Companies for Research and Development
EVM Earned Value Management
F	 toetsingsgrootheid
Fa	 Factor	analyse
fte’s	 fulltime-equivalent	
GYPrOC	PrOF	 Gyproc	Professionals	(saint	Gobin
H Hoofdstuk
HR Hoog rendement
HSB Hout Skelet Bouw
HTS Hogere Technische School
IBM SPSS International Business Machines Corporation
IMVP International Motor Vehicle Program
INK Instituut voor Nederlandse Kwaliteit
INST Samenwerkingsverband installatiebedrijven 
IT Informatie Technologie
JIT Just in Time
KPI Key Performance Indicator

Afkortingen 
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LCI Lean Construction Institute
Liker	4	P’s	 Philosophy,	Process,	People	and	Partners,	Problem	solving	
LPDS Lean Project Delivery System
LPS Last Planner System of production control
M (3M) Muda, Mura, Muri (verspilling)
MTLS Mutual TLS
N Number (aantal surveys)
NBvT Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie
NOA Nederlandes Ondernemingsvereniging voor Afbouwbedrijven
NOA (NOAG) NederlandseOndernemingsvereniging voor Afbouwbedrijven (hele survey ingevuld)
NOA (NOAK) Nederlandse Ondenemingsvereniging voor Afbouwbedrijven (korte survey ingevuld)
oa onderaannemer
onderaann onderaannemer
opv opdrachtgever project
PCA Principal Component Analysis
PDCA Plan Do Check Act
PEBE Performance Engineering for Built Environments
PHEBE Public Health Engineering for Built Environments
PISM Proces Integratie Samenwerkings Model
POE Post Occupancy Evaluations
PPC Percentage Planned Completed
QFD	 Quality	Function	Deployment
R&D Research and Development
s (5S) Sort, Stabilize, Shine, Standardize, Sustain
SC Supply Chain
SEM Structural Equation Modeling
sig	(p)	 significantie
SP Sales Point
SPSS Statistical Package for the Social Sciences
t waarde statistische waarde
TLS Transport Layer Security
TMMK Toyota Motor Manufacturing Kentucky
TPS Toyota Production System
T-test Parametrische statistische toets
UCB Universitair Centrum voor Bouwproductie
uoa uitvoerder onderaannemer
VAP Value Added by People
VAT Value Added by Technology
VMRG Vereniging Metalen Ramen en Gevelbranche
VO Voorlopig Ontwerp
ZZP er Zelfstandige Zonder Personeel
μ	 mu
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DEPARTMENT OF THE BUILT ENVIRONMENT

De bouwindustrie maakt complexe en unieke producten die dikwijls onder 
wisselende en moeilijke omstandigheden worden geproduceerd. De 
beoordeling van aanbiedingen zowel door opdrachtgevers als opdrachtnemers 
vindt historisch bepaald vrijwel uitsluitend plaats op basis van de prijs. Deze 
beide uitgangspunten zijn een belangrijke oorzaak voor het ontstaan van 
faalkosten.
Het doel van dit onderzoek is tot onderbouwde voorstellen te komen om op 
bouwprojecten een betere prestatie te bereiken door de samenwerking tussen 
aannemer en onderaannemers te verbeteren. Voor de hiervoor vereiste 
samenwerking tussen bouwpartijen is een conceptmodel ontwikkeld genaamd 
‘Proces Integratie Samenwerkingsmodel’ (PISM) dat gebruik maakt van de KPI’s 
‘prijs’, ‘kwaliteit’ en ‘sfeer’. Om te begrijpen hoe de uitvoerende partijen denken 
over het samenwerken zijn binnen de Nederlandse markt hun meningen hierover 
in een groot en breed opgezet onderzoek geïnventariseerd en geanalyseerd. 
Daarbij komen verwachte en onverwachte inzichten naar voren die leiden tot 
conclusies over de te nemen rollen. Zo blijkt duidelijk welke kenmerken 
onderaannemers benoemen in relatie tot wat men ‘een goed project’ noemt. Te 
weten: een goed projectresultaat, een prettig verloop van een project, flexibiliteit 
in planning, eigen input en veiligheid (alle vijf ongeveer even belangrijk). Aan al 
deze eisen kan door de aannemer redelijkerwijs worden voldaan, behalve aan de 
flexibiliteit in planning. Uitgangspunt van het PISM is namelijk een goede 
voorbereiding en daarmee dat de planning vooraf juist heel goed vastgelegd kan 
worden. 
Samenvattend kan worden gesteld dat een goede voorbereiding en begeleiding 
en het vooraf samen plannen van de werkzaamheden, voorwaarden zijn voor een 
goede samenwerking en een goed project. Onderaannemers zijn niet slechts de 
uitvoerders van het door anderen bedachte werk. Het actief betrekken van 
onderaannemers bij het bouwproces inclusief de voorbereiding daarvan, is 
cruciaal.
Het op deze wijze, op basis van Lean Management, samenwerken vraagt wel om 
wederzijds vertrouwen. Dat staat haaks op de huidige bouwpraktijk, die door het 
belang van ‘de laagste prijs, heel vaak vanuit wantrouwen vertrekt. De 
meerwaarde van een goede samenwerking, zo blijkt uit dit onderzoek, is echter 
dermate evident dat de bouw zichzelf en daarmee opdrachtgevers, een dienst 
zou bewijzen door bereid te zijn hierin een omslag te maken.


