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[Onderzoeker aan het woord]

De uitdaging is om met een dergelijk sympo-

sium daadwerkelijk waarde te creëren voor alle 

betrokkenen en je op die manier te onderschei-

den van de andere initiatieven op dit gebied. Dit 

probeert de organisatie te doen door de bezoe-

kers niet te vertellen dàt ze moeten veranderen, 

maar door de bezoekers zover te prikkelen dat 

ze zelf graag willen veranderen. Want het is 

natuurlijk allemaal leuk en aardig om te praten 

over waardecreatie, maar een bezoeker zal 

zich altijd de vraag stellen: hoe kan ik er zelf 

beter van worden? De organisatie hoopt dat de 

bezoekers naar huis gaan met de gedachte dat 

er nog veel te verbeteren is in hun eigen situatie 

en gaan proberen meer waarde te creëren in 

hun dagelijkse werkzaamheden.

Dit ambitieuze congres heeft naast het hiervoor 

genoemde doel nog een aantal kernpunten; zo 

houdt Bert van Eekelen zijn rede ter gelegen-

heid van zijn aanstelling als Visiting Professor. 

Daarnaast dient het als aftrap van een onder-

zoek van de vakgroep Construction Management 

and Engineering (CME), in samenwerking met 

het Universitair Centrum voor Bouwproductie 

(UCB) en PSIBouw. Met dit onderzoek houd ik 

me in mijn werk voornamelijk bezig.

Mijn naam is Ruben Favié en in november vorig 

jaar ben ik afgestudeerd bij Uitvoeringstech-

niek. Sinds februari werk ik als onderzoeker 

bij CME en houd ik me voornamelijk bezig met 

het hierboven genoemde onderzoek getiteld 

“Multi-parameter beoordelingsmodel voor 

partnerselectie in de nieuwe vraag/aanbod 

relatie.” Als achtergrond voor dit onderzoek 

geldt voornamelijk de verouderde economische 

structuur van de bouwsector. Van een collectivi-

stische sector waarin alleen maar op prijs wordt 

geconcurreerd gaat de bouw naar een meer 

individualistische sector waarin geconcurreerd 

wordt op een groot aantal verschillende criteria. 

Alle verschillende bouwers die inschrijven voor 

een aanbesteding zullen aan de gestelde eisen 

van de klant willen voldoen. Maar de kans is 

groot dat elke bouwer dat op een heel andere 

manier doet. Dat levert voor de klant proble-

men op, want: welke aanbieding is het beste? 

Dat is erg lastig, want welke criteria zijn wan-

neer het meest van belang? Vandaar dat het 

onderzoek als doel heeft een beoordelingsmodel 

te ontwerpen voor partnerselectie waarmee een 

opdrachtgever open en transparant zijn partners 

kan kiezen opdat voor alle betrokken partijen 

een zo optimaal mogelijk resultaat bereikt kan 

worden.

Het onderzoek heeft een looptijd van 5 jaar en 

bevindt zich nu in het eerste jaar, waarin een 

eerste oriëntatie plaats heeft. Duidelijk moet 

worden op welke zaken we ons de komende 4 

jaren gaan focussen en hoe we dat gaan doen. 

Dat doen we door een vijftal bijeenkomsten 

te organiseren met een groot aantal experts 

uit binnen- en buitenland. Hun inbreng uit de 

praktijk moet ervoor zorgen dat het beoorde-

lingsmodel uiteindelijk een instrument wordt 

waarmee in de toekomst gewerkt kan gaan 

worden. Dit was heel kort iets over het onder-

zoek. Mocht je meer willen weten, dan kun je 

me altijd bereiken via mail: r.favie@bwk.tue.nl 

of loop even langs op de TU/e, Vertigo vloer 9!

Waardecreatie: de bouwsector heeft er zijn mond van vol. Bijna alle 

congressen en symposia die op ons vakgebied worden georgani-

seerd hebben deze termen in de titel staan. Zo ook het symposium 

dat op 2 juni wordt georganiseerd door of CoUrsE!: Value Develop-

ment in Construction Management, ‘Van Projectbeheersing naar 

Waardeontwikkeling’.
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[Ruben Favié, Onderzoeker CME]


