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Inleiding 

Voor u ligt het resultaat van een onderzoek, in het kader 
van haar doelstelling, verricht door de werkgroep 
Bouwproduktie-Stadsvernieuwing{BPSV) van de afdeling 
Bouwkunde THE. 

Opdracht tot dit onderzoek en daarmee tot dit rapport 
werd medio 1979 gegeven door het Ministerie van 
Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. 
De begeleiding vanuit dit ministerie vond plaats door 
een commissie bestaande uit medewerkers van de Direktie 
Onderzoek, Centrale Direktie van de Volkshuisvesting en 
de Direktie Bouwnijverheid. 
Het onderzoek werd medebegeleid vanuit het R.I.G.O. door 
drs. Frank van Wijk. 

Om misverstanden te voorkomen lijkt het goed om reeds in 
deze inleiding er op te wijzen dat de hier volgende 
probleemverkenning gebaseerd is op onze persoonlijke 
visie ten aanzien van het funktioneren van de woningbouw
markt. 
Een visie die o.m. vraagtekens z~t bij de mogelijkheden om 
via het aanbestedingsstelsel vraag en aanbod adekwaat op 
elkaar af te stemmen. 

Er zij verder op gewezen dat gaandeweg het onderzoek steeds 
duidelijker werd dat de probleemstelling minder eenduidig 
was dan oorspronkelijk aangenomen. De vraag naar bouw
kapaciteit bij stadsvernieuwing onderscheidt zich weliswaar 
duidelijk van de vraag naar woningbouwkapaciteit in het 
algemeen, van de aanbodzijde daarentegen is, zeker waar het 
nieuwbouw betreft 1 geen sprake van een specifieke bouwkapa
citeit. 

Deze konstatering heeft in belangrijke mate de konklusies 
en aanbevelingen, zoals in het laatste hoofdstuk beschreven, 
bepaald. 
De scheiding tussen stadsvernieuwing en de rest van de woning
bouwmarkt kwam hierbij gedeeltelijk te vervallen. 

Tot slot willen wij allen bedanken die, door aan de gehouden 
vraaggesprekken mee te werken, dit onderzoek mogelijk hebben 
gemaakt. 

ir. Hans Hofman 

ir. Jelle Persoon 



Hoofdstuk 1 Probleemstelling 

Dit onderzoek dient zich volgens opdracht te richten op een 
verkenning van de wijze waarop de vraag naar woningbouw
kapaciteit bij stadsvernieuwing en het aanbod van woningbouw
kapaciteit beter op elkaar afgestemd kunnen worden. In dit 
eerste hoofdstuk werken we het gestelde probleem nader uit. 
We geven het kader aan waarbinnen het onderzoek is verricht 
en we lichten de bij het onderzoek gevolgde werkwijze nader 
toe. 

Al- in het begin van de jaren '60 heeft Eendriks aangegeven 
dat de bouwproduktie na '72 zou dalen (1). Dit zou gepaard 
gaan met veranderingen in de aard van de bouwopgave: van uit
breiding naar instandhouding van de woningvoorraad, en met 
veranderingen in produktietechniek: van specifieke naar gene
rieke technieken (2). De vraag is inderdaad veranderd en 
stadsvernieuwing is belangrijker geworden. Niet alleen is de 
nadruk meer op verbetering en vervangende nieuwbouw komen te 
liggen, maar de vraag is ook veranderd in de zin van b.v. grotere 
woningdifferentiatie en gefaseerde uitvoering. 
Ook de produktietechniek is gewijzigd. Na de ontwikkeling van de 
systeembouw in de jaren '60 (gietbouw en grote elementen bouw) is 
er sprake van ontwikkeling van meer gemengde systemen. 
Vanuit de vraagzijde wordt ook wel teruggegrepen op traditionele 
technieken. Dit lijkt echter niet te passen in de veranderde 
produktiestruktuur waarbij de woningbouwproduktie zich koncen
treert rondom een beperkt aantal grote bedrijven (3) . 
Turpijn en Veenerna mogen dan ~el beweren dat door de veranderde 
techniek het bouwbedrijf makkelijker kan inspelen op de vraag 
naar stadsvernieuwing (4) maar dit wordt gerelativeerd in de 
recente diskussie over kosten van sociale woningbouw waarbij 
stagnatie in de bouwplannen geweten wordt aan de konflikten over 
de hoogte van aanneemsom zowel tussen Gemeente en bouwbedrijf 
als de ~emeente (en aannemer) en hogere overheden. 
Volgens de aannemer zijn de door overheid gehanteerde toetsings
prijzen te laag in relatie met de dure gevarieerde ontwerpen (5). 
De Gemeenten Amsterdam en Rotterdam geven een andere visie in de 
motivering van hun belangstelling voor de woningbouwbedrijven 
van Nederhorst: "De dirakte aanleiding zijn de problemen die 
zich voordoen bij de prijsvorming van de sociale woningbouw, 
zowel in de stadsvernieuwingsgebieden, uitbreidingsgebieden 
als bij de vernieuwbouw. 
Van aannemerszijde wordt druk uitgeoefend op anderen om zich 
in te spannen voor de problemen van het uitvoerend bouwbedrijf. 
Het inspelen van de huidige bouwopgave zoals die politiek maat
schappelijk is geformuleerd vindt te weinig plaats in de werk
voorbereiding en uitvoering van de aannemer. 
Daarnaast zijn er ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen in 
de bouw aan de gang die hun negatieve invloed doen gelden. Po
gingen om binnen de huidige relaties tussen opdrachtgevers, aan
nemers en gemeentelijke overheid tot gezamelijke inspanningen 
te komen, hebben tot nu toe niet het beoogde resultaat gehad" (6). 

De bouwkapaciteit is dus blijkbaar niet ingespeeld op de ver
andere vraag. 
De wijze waarop onder vrije konkurrentie op de woningbouwmarkt 
de vraag en het aanbodgekoördineerdworden: de aanbesteding blijkt 
niet bevredigend te werken. 
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Hierbij komt dat van vrije konkurrentie ook nauwelijks sprake 
meer is gezien o.a. de voorbesprekingen van aannemerszijde en 
de centrale positie die grote aannemers innemen. 

Van diverse kanten wordt aangedrongen op een meer planmatige 
aanpak van de woningbouw en in het bijzonder van de stadsver
nieuwing. Programmering van de vraag wordt dan gezien als stap 
in die richting. Het rapport "Continuïteit in de bouw mythe 
of werkelijkheid" suggereert dat door overlegstrukturen te schep
pen tussen b.v. gemeentelijke overheid en aannemer de woning
bouw geprogrammeerd kan worden zodat kontinuiteit aan de aan
nemers gegarandeerd kan worden, waardoor deze zich meer kunnen 
richten op de vraag (7) . 
Overleg lijkt echter niet voldoende om het aanbod op de vraag 
af te stemmen (ook het Amsterdamse citaat wijst in die richting). 
Een koördinerende instantie zal over de nodige kennis van 
het bouwproces en over voldoende macht moeten beschikken om het 
aanbod op de vraag te kunnen afstemmen. Verder zal zo'n koordi
nerende instantie kontroleerbaar moeten blijven voor de betrokke-
nen. Op het nivo waarop deze koördinatiè zal de 
benodigde kennis om die koördinatie tot stand te brengen opgebouwd 
moeten worden vanuit het samenbrengen en met elkaar in verband 
brengen van ervaringen vanuit de diverse procesfunkties. 
In dit onderzoek leggen we de nadruk op de benodigde kennis om vraaç 
en aanbod op elkaar af te stemmen en op hoe die kennis dan ver
gaard kan worden. De kennisvergaring is problematisch door de 
verbrokkelde struktuur in opdrachtgeving ontwerpen en uitvoering. 
Verder zijn de ervaringen die een deelnemer per bouwproces op-
doet en van waaruit deze benodigde kennis opgebouwd moet worden 
beperkt door de struktuur van het bouwproces, waarbij de verschil
lende taken door de markt worden gescheiden. Daarnaast bemoeilijkt 
het unieke karakter van iedere opdracht de vergelijking van die 
ervaringen (8) . 

In het volgende gaan we verder in op de mogelijkheden van kennis
accumulatie op het nivo waarop aanbod en vraag op elkaar afgestemd 
worden. Hierbij werken we de probleemstelling nader uit. 
Het bouwproces, op projektnivo, lijkt ons hierbij een logisch 
uitgangspunt. 
We onderscheiden hierbij van de 5 procesfunkties die Hendriks 
aangeeft 3 voor ons relevante procesfunkties in het bouwproces 
nl.: initiatief, planvorming en uitvoering. Het beschikbaar 
stellen van grond en het financieren laten we daarmee buiten 
beschouwing {9) . 
Van degenen die het initiatief tot het bouwproces kunnen nemen 
en daarmee dan ook de verantwoordelijkheid voor het bouwproces 
dragen zijn voor dit onderzoek relevant: de woningbouwvereni
gingen, de gemeenten en vooralsnog ook partikuliere verhuurders 
en eigenaar-bewoners. 
Bij de.~anvormingbesteedtde opdrachtgever het ontwerpen uit aan 
een architektenburo waarbij deze het plan in overleg met de 
opdrachtgever en de bewoners maakt. De stedebouwkundige aspekten 
van het plan worden echter grotendeels vastgelegd door het stede
bouwkundig plan dat onder de verantwoordelijkheid van de gemeente 
ontworpen wordt. 
Bij de uitvoering kunnen we de volgende funkties onderscheiden die 
weer door markten van elkaar gescheiden worden: 
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het organiseren van het werk op de bouwplaats middels inzet 
van materiaal, materieel en arbeid. Dit wordt door de hoofd
aannemer gedaan; 

- het verschaffen van materieel. Hierbij kunnen producenten, 
verhuurbedrijven, onderaannemers die materieel in eigen be
zit hebben en hoofdaannemers met eigen materiaal onderscheiden 
worden; 

- het leveren van arbeid door bouwvakkers. De arbeid kan 
aangetrokken worden middels G.A.B.'s (Gewestelijke Arbeids 
Buro's), koppelbazen en onderaannemers; 

- het leveren van materiaal door producenten. 

De uitvoering (aannemerstaak) en inititatief en planvorming 
(opdrachtgeverstaak) worden door de woningbouwmarkt gescheiden. 
Koördinatie wordt geacht plaats te vinden middels de aanbesteding. 
Hierbij wordt door dè aanbesteder een bindende prijsopgave ge
vraagd voor_het verrichten van een in het bestek omschreven aan
nemerstaak aan eenieder die gegadigd wordt geacht. 
Door het aanbesteding-stelsel is een direkte koördinatie tussen 
planvorming en uitvoering niet aanwezig. De ontwerper weet niet 
welke aannemer het gaat uitvoeren. Informatie over de uitvoer
baarheid van het ontwerp kan hij tijdens de planvorming niet van 
degene die het gaat uitvoeren ontvangen omdat het kontakt pas na 
de planfase wordt gelegd. De informatie over de uitvoering die na 
de aanbesteding verkregen kan worden (de begroting) is overigens 
weinig inzichtelijk doordat marktverhoudingen, onbekendheid met 
ontwerp en bouwterrein e.d. deze informatie beïnvloeden. 

Om toch direkte koördinatie van uitvoering en planvorming moge
lijk te maken, zijn er werkwijzen mogelijk die gedeeltelijk bui
ten de aanbesteding omgaan. ZQ'n werkwijze is b.v. het werken 
met bouwteams waarbij een aannemer (organisator van het uitvoerings· 
proces) in een vroeg stadium bij de planvorming wordt betrokken, 
en kennis over zijn uitvoeringsmethode kan toeleveren (10). 
Een andere werkwijze die de aanbesteding omzeilt is die waarbij 
de drie procesfunkties (of initiatief en uitvoering) door dezelfde 
participant worden vervuld. Bij b.v. projektontwikkelaars is hier
van sprake (11). Dit is ook het geval wanneer gewerkt wordt met 
gemeentelijke bouwbedrijven (12). 

Om toch binnen het aanbestedingssysteem koördinatie tussen uitvoe
ring en planvorming tot stand te kunnen brengen zijn er indirekte 
vormen van koördinatie ontwikkeld. 
Die indirekte vormen van koördinatie zijn voorhanden in de vorm 
van ontwerpregels en kosten-informatiesystemen. Willen deze hulp-' 
middelen overigens ook als zodanig werken dan zullen ze opgesteld 
moeten worden op een nivo waarop de afstemming van het aanbod en 
de vraag effektief kan plaatsvinden. 
Door de struktuur van het bouwproces is ieder nieuw bouwproces 
voor iedere deelnemer in zekere mate een sprong in het duister. 
Het is de vraag in hoeverre het mogelijk is te leren uit vorige 
bouwprocessen om zo beter voorbereid aan een nieuw bouwproces 
te gaan deelnemen. 
De taak van een participant in het bouwproces is immers beperkt 
evenals de ervaringen die hij opdoet met procesfunkties die niet 
tot taak behoren. 
Evaluatiè van die (beperkte} ervaringen met het bouwproces kan 
bemoeilijkt worden doordat vanwege het unieke karakter van 
ieder bouwwerk de vraagstelling per bouwproces verschilt en 
doordat per bouwproces met andere partners moet gewerkt worden. 
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Zo kan een ontwerper steeds met andere opdrachtgevers en andere 
aannemers te maken hebben. Het is de vraag of wanneer in het 
bouwproces planvorming en uitvoering (indirekt) gekoördineerd 
worden via ontwerpregels en kosteninformatiesystemen de ont
werper zijn ervaringen met de uitvoering in enige mate zou 
kunnen evalueren. 
Voor de aannemer geldt dat de hierdoor steeds wisselende inzet 
van arbeid, materieel en materiaal het hem moeilijk maakt dit 
te evalueren naar de ontwikkelingen aan de vraagzijde. Hierdoor 
is ook de scheiding ontstaan tussen hoofdaannemer en onderaan
nemers, waarbij de hoofdaannemer zich steeds meer beperkt tot 
de organisatie van het uitvoeringsproces en werk uitbesteedt 
aan onderaannemers. Dit kan de evalueerbaarheid van het totale 
uitvoeringsproces moeilijker maken door het grote aantal deel
nemers binnen de uitvoering en de mogelijkheid van wisselingen 
daarbinnen. Kontinuiteit wordt vaak als oplossing hiervoor 
aangedragen. De vraag is echter wat het bieden van kontinuiteit 
in moet houden wil het enig effekt ressorteren. 
Een opdrachtgever krijgt te maken met steeds andere ontwerpers 
en uitvoerders. Zijn ervaringen met de uitvoering lopen veelal 
via de architekt. Dit kan de evaluatie van die ervaringen door 
de opdrachtgever bemoeilijken. 
Hierbij komt dat de opdrachtgeving vaak incidenteel van aard is. 
Doordat b.v. een woningbouwvereniging als hoofdtaak het beheer 
van woningen heeft en slechts incidenteel als opdrachtgever 
fungeert kunnen ervaringen die zij opdoet licht verdwijnen. 
Daarbij komt dat bij kleine woningbouwverenigingen de kapaciteit 
er niet is om die ervaringen te verwerken. 
Een middel voor een opdrachtgever om zijn ervaringen met bouwpro
cessen meer evalueerbaar te maken is· het werken met vaste part
ners. De vraag blijft of bij .het grijpen naar dit middel de voor
delen die dit kan opleveren opwegen tegen de nadelen van deze 
marktbeperking. Het levert gevestigde op waarbij nauwe-
lijks konkurrentie plaatsvindt en waarbij het voor nieuwkomers 
op de markt moeilijk is om er tussen te komen. 

We hebben nu alleen nog maar gesproken over afzonderlijke bouw
processen en participanten. Het is de vraag hoe het nivo waarop 
de vraag en het aanbod gekoördineerd moeten worden, het bouwmarkt
nivo, de ervaringen vanuit de diverse procesfunkties bij elkaar 
gebracht moeten worden. 
De struktuur van de bouwnijverheid kan hiervoor een moeilijk 
te nemen barrière vormen. 
Op het nivo van de uitvoering lijkt dit problematisch doordat 
de struktuur van de organisator (hoofdaannemers) heel ver
schillend kan zijn. De wijze waarop zij de uitvoering orga
niseren is afhankelijk van hun marktpositie t.o.v. materiaal, 
materieel en arbeidsverschaffing. De gegevens die voor 
produktontwikkeling nodig hebben kunnen dan ook van een heel 
andere aard n en niet voor andere aannemers bruikbaar zijn. 
Dit nog afgezien van de konkurrentieverhouding die uitwissel
ling onmogelijk of onwenselijk maakt. 
Ook de verschillende posities van de bedrijven binnen de uit
voering zoals hoofdaannemer, onderaannemer, materiaal, verhuur
der materialen, producent etc. maken produktontwikkeling 
problematisch. 
Ook voor architektenburo's geldt dat hun doelstelling in kon
kurrentie opdrachten te verwerven een gezamelijk evalueren 
van ervaringen in de weg kan staan. 
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Bij de opdrachtgevers is bundeling moeilijk door de verschil
lende soort opdrachtgevers, maar vooral ook door de vaak in
cidentele aard en verbrokkelde struktuur van de opdrachtgeving. 

Naast de vraag hoe vraag en aanbod op elkaar afgestemd moeten 
worden, blijft natuurlijk de vraag wie dat moet doen: Lijkt 
ons hierbij vooralsnog een of ander overheidsnivo het meest 
geëigend dan volgt hieruit de vraag in hoeverre dit dan kan 
passen binnen het overheidsbeleid dat zich sterk op decentra
lisatie richt. 

Hoewel de weergegeven problematiek in algemenere zin te om
schrijven is, richt dit onderzoek zich, volgens opdracht, op 
de specifieke wijze waarop de problematiek zich voordoet bij 
de stadsvernieuwing. 
De specifieke aspekten zijn dan de wijze waarop de vraag tot 
stand komt en de aard van de bouwopgave. 
We hebben wat betreft de wijze waarop de vraag tot stand 
komt al gewezen op het steeds belangrijker worden van bewo
nersparticipatie. Omdat de bewoners hun ingang in het bouw
proces via de opdrachtgeversfunktie vinden, zal in dit onderzoek 
vooral worden ingegaan op de mogelijkheden van opdrachtgevers 
en daarmee van bewoners om meer greep te krijgen op het 
bouwproces. 
Wat betreft de aard van de bouwopgave bij stadsvernieuwing geken
merkt door kleinere projekten, grotere differentiatie, bijzon
dere bouwplaatsomstandigheden, bijzondere aard van werkzaam
heden met name bij renovatie, een gefaseerde uitvoering i.v.m. 
herhuisvesting en behoud van draagvlak~zal worden nagegaan 
welke specifieke eisen deze stelt aan de wijze waarop opdracht
gevers architekten en aannemers hun taken vervullen in het 
bouwproces. 

Gezien het verkennend karakter van dit onderzoek hebben we 
gekozen voor een werkwijze waarbij we m.b.v. een beperkt aan
tal interviews· in de praktijk nagegaan zijn welke middelen er 
ter koördinatie van vraag en aanbod worden gehanteerd en in 
hoeverre daarmee de problemen die voortkomen uit de struktuur 
van het bouwproces en struktuur van de bouwnijverheid worden 
opgelost. 
De interviews zijn gehouden m.b.t. de praktijksituaties van 
Amsterdam en Rotterdam, Alkmaar en Groningen. Met de keuze 
van deze 4 steden is rekening gehouden met de mogelijke ver
schillen in problematiek tussen de grote en middelgrote ge
meenten. Geinterviewd werden personen die werkzaam zijn bij de 
gemeente (dienst volkshuisvesting veelal) ,woningbouwvereniging, 
architektenburo, adviesburo. 
Naar aanleiding van wat we in dit hoofdstuk hebben beschreven, werd 
de volgende vragen gesteld t.a.v. de genoemde middelen: 

- bouwteam 
- ontwerpregels 
- kosteninformatie 
- het werken met vaste partners 
- het vervullen van meerdere procesfunkties 
- het bieden van kontinuiteit 
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A. op projektnivo 

1. In hoeverre wordt met deze middelen per proces informatie 
uitgewisseld tussen uitvoering en planvorming? 
In hoeverre hebben marktverhoudingen en onbekendheid met 
ontwerp en terrein, invloed op deze informatieuitwisseling? 
In hoeverre is hierbij aan de problemen die voortkomen uit 
de struktuur van het bouwproces te ontkomen? 

2. In hoeverre wordt met deze middelen het proces en hun aan
deel daarin evalueerbaar voor de deelnemers? 
In hoeverre kan bij deze evaluatie rekening gehouden worden 
met marktverhoudingen, eigenschappen van het ontwerp 
en struktuur van de diverse deelnemers? 
In hoeverre worden hier aan moeilijkheden die voortkomen 
uit de struktuur van de bouwnijverheid ontkomen? 
In hoeverre beïnvloeden specifieke kenmerken van de bouw
opgave bij stadsvernieuwing (bijv. kleine projekten) de 
evalueerbaarheid? 
In hoeverre is hierbij samenwerking binnen diverse kat9gorieen 
van deelnemers, gezien de struktuur van de bouwnijverheid, 
mogelijk? 

B. op bouwmarktnivo 

1. Welke middelen zijn geschikt om op dit nivo vraag en aan
bod te koördineren? 
In hoeverre wordt hierbij aan beperkingen vanuit de struk
tuur van de bouwnijverheid ontkomen? 
Welke beperkingen van de middelen moeten worden weggenomen 
wil koördinatie van vraag·en aanbod plaats kunnen vinden? 

2. Wie treedt op als koördinator van de bouwprocessen, op 
welke schaal en met welke middelen? 
Wat is met name de rol van opdrachtgevers en gemeente 
hierin? 
Welke eisen stelt die koördinerende rol aan het Gemeentelijk 
apparaat wat betreft de benodigde kennis en kapaciteit? 

3. Welke middelen kunnen vanuit Rijksoverheid aangedragen 
worden? 
Wèlke koördinerende taken kunnen op Rijksnivo aangepakt 
worden? 
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Noten: 

(1) zie Bouw Nota '62, EIB 

(2) zie o.a. Economische aspekten van stadsvernieuwing, 
A. Hendriks, 1973 

(3) zie Betreffende concentratie van de produktie de artikelen 
van W. Cornelissen: 
'Onttrekken woningbouwbedrijven zich aan ekonomische 
theorieen (1)' en 

'Koncentratie merkbaar op de markt voor woningwetbouw' (2) 
Bouw 24 nov. '79 resp. 8 dec. '79. 

(4) zie Bewonersparticipatie: over het aandeel van bewoners 
in de tot standkoming en instandhoudingvan woning en woonomgevi 
Wouter Turpijn, Henk Veenema, 1979 

(5) Voor een samenvatting van die kostendiskussie zie de 
reader studiedag "Kosten Sociale Woningbouw", 
THD: kernwerkgroep volkshuisvesting 
THE: vakgroep bouwproduktietechnologie, 
Delft, 1979 

(6) zie de brief Aan de leden van de Commissie voor Stads
vernieuw±ng Volkshuisvesting en Grondbedrijf no. 422/18 
10 april 1979, Gemeente Amsterdam 

(7) Continuiteit in de bouw, mythe of mogelijkheid, door J. Kindt 
Instituut voor onderzoek van overheidsuitgaven, 1979 
(Opdracht van AVBB) 

(8) We gaan er hierbij van uit dat kennis van het bouwproces op
timaler te laten verlopen voor een groot deel wordt opge
bouwd vanuit de ervaringen die men met het verrichten van 
taken in het bouwproces opdoet. Dit is een analoge rede
nering aan het leermodel van Arrow, waarbij het leerproces 
en daarmee de technische ontwikkeling een gevolg is van 
de produktie als zodanig. 
Zie verder: Economie en technische ontwikkeling, 
A. Heertje, Leiden 1973; blz. 217 e.v. 

(9) zie o.a. De prijsvorming in het bouwbedrijf, 
A. Hendriks, Rotterdam 1957 

(10) zie m.b.t. bouwteams o.a. Werken met Bouwteams, 
SBR 

(11) zie m.b.t. projektontwikkeling o.a.: Taak en plaats van 
de projektontwikkelaar in het bouwproces, 
EIB, april 1980 

(12) zie m.b.t. gemeentelijke bouwbedrijven o.a.: 
Rapport inzake gemeenschapsbouwbedrijf, 
Gemeente Amsterdam, 1968 
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Hoofdstuk 2 Taken in het bouwproces 

In het vorige hoofdstuk hebben we een globale beschrijving 
gegeven van het bouwproces met behulp van de te onderscheiden 
procesfunkties. Om nu nader op het bouwproces in te kunnen 
gaan geven we een beschrijving van de taken die binnen de 
procesfunkties vervuld moeten worden om een projekt te kunnen 
realiseren. Met behulp van een beschrijving aan de hand van 
taken kan ook de strikte onderscheiding van de door de 
deelnemers te vervullen procesfunkties genuanceerd worden. 
Zo kan een aannemer die bij uitstek de procesfunktie 'uitvoering' 
levert ook binnen de planvorming taken vervullen. 

Gezien de probleemstelling, waarin we de nadruk leggen op de 
kennis die nodig is om het aanbod van bouwkapaciteit en de 
vraag naar bouwkapaciteit op elkaar af te stemmen, gaan we 
alleen op die taken in, waarbij bij de vervulling het 
ingredient kennis belangrijk is. 

Naast een korte en in algemene termen gestelde beschrijving 
van deze taken geven we in dit hoofdstuk mogelijke verdelingen 
van deze taken over de deelnemers aan het bouwproces. Deze 
verdeling kan per bouwproces verschillen en eventuele trends 
daarin kunnen in die tijd verschuiven, zoals dat overigens ook 
bij andere produktieprocessen het geval is. 
In het volgende hoofdstuk specificeren we deze taken en taak
verdelingen naar de praktijk van de stadsvernieuwing. 

Als eerste taak in de door ons bedoelde zin, noemen we de 
architektenkeuze. Deze wordt veelal gemaakt nadat de opdracht
gever een globaal programma van èisen heeft opgesteld. 
Die keuze geschiedt niet op basis van prijskonkurrentie zoals 
de aannemerskeuze; de honoraria van archi tekten liggen als 
percentage van de bouwkosten vast. De keuze wordt dus op grond 
van andere kriteria gemaakt. Deze zijn veelal moeilijker hard 
te maken. Deze kriteria zullen dan op het vlak liggen van: 
de kwaliteit van geleverd werk, de mate waarin samenwerking 
mogelijk is, het vermogen om kostenbewust te ontwerpen, het 
door de architekt te leveren dienstenpakket en het vermogen 
om het bouwproces te kunnen organiseren. 
Het opstellen van kriteria op basis hiervan is een moeilijke 
opgave, waarvoor de nodige kennis en ervaring vereist is. 
Veelal liggen die kriteria vooraf niet vast en worden ontwikkeld 
tijdens de keuze uit een aantal tamelijk willekeurig uitgenodigde 
architekten. 
Bij de keuze kan de opdrachtgever gebruik maken van bemiddeling 
door de plaatselijke BNA-kring. Eventueel is het mogelijk een 
prijsvraag uit te schrijven. De architektenkeuze is vaak niet 
zo doorzichtig en kan nog ondoorzichtiger worden wanneer er 
sprake is van afspraken, gemaakt bij vorige bouwprocessen, 
inzake vervolgopdrachten voor architekten. 
De architektenkeuze kan ook voorafgegaan worden door de aanne
merskeuze. De aannemer kan dan ook zijn invloed op de keuze laten 
gelden. 
Van architektenkeuze is geen sprake wanneer de opdrachtgever zelf 
die rol vervult of wanneer hij met een vaste architekt werkt. 
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Dit is ook het geval wanneer de opdrachtgever kiest voor een 
aannemer die zelf het ontwerp levert. 

Nadat de architekt bekend is, wordt het programma van eisen 
verder uitgewerkt, op basis waarvan een voorlopig ontwerp ge
maakt wordt. Na goedkeuring daarvan door de opdrachtgever 
volgt het definitief ontwerp, dat bestekskiaar wordt gemaakt. 
Het besteksklaar maken houdt in: een nauwkeurige omschrijving 
van het te maken bouwwerk en de voorwaarden waaronder dit 
moet worden uitgevoerd. 
Dit alles kan door een architektenburo gebeuren. Het architek
tenburo kan het definitief ontwerp en het bestekskiaar maken 
echter ook in nauwe samenwerking met een aannemer doen of 
zelfs grotendeels aan hem overlaten, zodat de aannemer het 
ontwerp geheel op zijn produktiemethode kan afstemmen. 
Het blijft de taak van de opdrachtgever om te kontroleren of 
een optimale realisering van het programma van eisen wordt 
bereikt. 

~~~ belangrijke taak binnen het bouwproces is de kosten-
bewaking; hierbij wordt het plan beoordeeld op n kosten-
konsekwenties. 

kostenbev.raking is een taak van de opdrachtgever die hij 
traditioneel aan de architekt uitbesteed. In het architekten
honorarium is dan ook een percentage daarvoor opgenomen. Hier
voor moet de architekt na het voorlopige ontwerp een kosten
raming en na het definitieve ontwerp een begroting leveren. 
De betrouwbaarheid hiervan en de kundigheid van de architekt 
in deze, wordt steeds sterker in twijfel getrokken. 
Veelal achten woningbouwverenigingen en ook Gemeentes het 
noodzakelijk om de kostenbewaking van de architekt te kontro
leren of over te nemen. 
Men tracht daarmee dan stagnaties in het bouwproces en daarmee 
in het bouwprogramma te voorkomen. Stagnaties, die voortkomen 
uit het niet goedkeuren van de Centrale OVerheid (HID) van de 
uiteindelijke aanneemsom. 

Kostenbewaking zou in feite op basis van het beschikbare 
budget moeten gebeuren. Het vaststellen van dit budget van 
'ii,T<:l;a_ruit ook het programma van eisen nader vastgesteld zou moeten 
worden, wordt veelal door opdrachtgever achterwege gelaten 
omdat de marges bij de sociale woningbouw zo kl.ein worden 
geacht dat het budget in feite vastligt. 

decentralisatieplannen van de OVerheid, waarbij de Gemeente 
een budget wordt ~eri~~dez-e ~ze±-f zorg moet dragen voor 
de verdeling van het budget over de in een programma te 
realiseren woningen, kunnen het voor de Gemeentes mogelijk 
interessanter maken kostenbewaking in een vroeg stadium toe te 
passen~ Door plannen in een vroeg stadium te beoordelen op hun 
kosterikonsek<.;ëü'itTes, kan de Gemeente haar budgetten per projekt 
bijstellen en eventueel noodzakelijke verschuivingen in budget
ten van projekten verrichten. 

Er bestaan adviesburo's die voor een Gemeente of woningbouw
vereniging kostenbewaking kunnen verrichten en die dan deze 
taak van de architekt overnemen en naast het maken van begro

e.d. de architekt budgettaire richtlijnen en adviezen 
ten aanzien van het ontwerp verstrekken .. 
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Ook is het mogelijk aannemers in een vroeg stadium van het 
bouwproces in te schakelen om kostendeskundigheid in te 
brengen. 

Voordat het plan uitgevoerd kan worden, zal er uiteraard een 
aannemer gekozen moeten worden. Dit gebeurt meestal middels 
aanbesteding. 
Hierbij wordt door de aanbesteder een bindende prijsopgave 
gevraagd voor het verrichten van een in het bestek omschreven 
aannemerstaak, aan eenieder die gegadigde wordt geacht. 
Grofweg kan een onderscheid gemaakt worden tussen openbare en 
onderhandse aanbesteding. Bij de laatste wordt dan een beperkte 
groep aannemers uitgenodigd. 
Het principe van de vrije konkurrentie op de bouwmarkt wordt 
bij de openbare aanbesteding eerder gewaarborgd dan bij de 
onderhandse. Van EEG-zijde wordt daarom ook de voorkeur gege
ven aan openbare aanbesteding(1). 
In de praktijk wordt die vrije konkurrent±e bij openbare aan
besteding gerelativeerd door onderlinge afspraken (met prijs
verbetering) van aannemers die door voorbesprekingen mogelijk 
worden gemaakt. 
Een nadeel bij openbare aanbesteding is ook dat bij een groot 
aantal inschrijvers het bedrag dat door de opdrachtgever aan 
rekenvergoedingen aan de aannemers uitgekeerd moet worden, 
flink op kan lopen. 
Bij openbare aanbesteding liggen de door aannemers aangeboden 
prijzen wat betreft opbouw en normen vast. Prijsverlaging kan 
alleen plaatsvinden door vermindering van de bouwprestatie. 
In de praktijk geschiedt de aanbesteding veelal onderhands. 
Hierbij is een onderschèid te maken tussen enkelvoudig en 
meervoudig. 
Meervoudig onderhandse aanbesteding verschilt slechts in zoverre 
van openbare aanbesteding dat een beperkte groep aannemers 
aangeschreven wordt. Zo kunnen dan de rekenvergoedingen beperkt 
worden. 
Bij enkelvoudig onderhandse aanbesteding wordt één aannemer 
uitgenodigrom aan de hand van een bestek een begroting te maken. 
Na prijsonderhandelingen (d.m.v. vergelijking met architekten
begroting) kan het werk dan aan de aannemer gegund worden. 
Bij deze prijsonderhandeling staan prijsopbouw en normen ter 
diskussie zodat het mogelijk is dat de prijs wordtverlaagd zonder 
dat de totale bouwprestatie vermindert. 
Een bijzondere vorm van onderhandse aanbesteding is die waar
bij de aannemer uitgenodigd wordt om in een bouwteam plaats 
te nemen. 
De aannemer tekent dan veelal een afstandsverklaring om het 
de opdrachtgever mogelijk te maken af te zien van verdere 
diensten van die aannemer, wanneer hij niet met hem over
eenstemming kan komen over bv. de uiteindelijke aanneemsom. 
De aannemerskeuze is bij deze bouwteamvorm problematisch om-
dat hij niet op grond van prijsonderhandeling plaats kan vin
den en dus op grond van andere kriteria. Hiermee is een situatie 
gekreëerd die vergelijkbaar· is met de architektenkeuze. 
De kriteria zullen hier, behalve op het vlak van geleverde kwa
liteit, samenwerking en vermogen tot organiseren van het bouw
proces ook op het vlak liggen van het vermogen tot het organi
seren van het uitvoeringsproces. 
Er bestaat ook nog een tussenvorm tussen enkelvoudige en meer
voudige onderhandse aanbesteding: aanbesteding na voorselektie. 
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Hierbij wordt een beperkte groep aannemers uitgenodigd om 
een vragenlijst in te vullen. Op oasis hiervan kan dan een 
meer keuze van de aannemer plaatsvinden. 
De aannemer die dan plaats neemt in het bouwteam, onder
tekent ook een afstandsverklaring. 
Het aanbesteden wordt in prinèipe gedaan door de opdrachtgever 
Hij wordt daarbij geadviseerd door degene die de kosten
bewaking op zich neemt. 

Binnen de uitvoering laten zich het verschaffen van materieel, 
materiaal en arbeid en het organiseren daarvan als taken on
derscheiden. 
De uitvoering wordt gewoonlijk verricht door een aannemer die 
onderdelen van het werk uitbesteedt aan onderaannemers. 
De van de uitvoering wordt dan door een hoofd-
aannemer verricht. 
De organisatie houdt in het plannen van het uitvoeringsproces, 
waarbij bouwtijd, ploegensamenstelling en opeenvolging, inzet 
van materieel en materieel op elkaar afgestemd en vastgesteld 
worden. 

Binnen de uitvoeringsfase blijven dan nog de direktievoering 
en het toezicht houden als kontrolerende taken over, taken die 
in door de opdrachtgever worden vervuld. 
Veelal heeft een woningbouwvereniging niet een dergelijke 
technische staf dat zij direktievoering en toezicht voor hun 
rekening kunnen nemen. Zij kan die taken dan uitbesteden aan 
een architektenburo. Echter veel, met name kleinere architekten
hura's hebben die taken niet in hun dienstenpakket zitten. 

De vele taken en de diversiteit van belangen van de deelnemers 
die de taken kunnen vervullen, maakt organisatie van het bouwproce 
bewerkelijk. Dit organiseren kan minimaal het koördineren van 
de taken inhouden, maar ook taakverdeling, planning, 
kontrole en planbewaking, en van daaruit ook het aktief 
pen in het bouwproces. 
Dit omvat niet enkel de taken zoals ze-in dit hogfd-
stuk zijn benoemd, maar ook goedkeuringsproced~~es, 
aanvragen, betalingsprocedure aannemer e.d. en ook de besluit
vorming tussen de deelnemers aan het bouwproces. 
De organisatie van het bouwproces was een taak van de opdracht
gever. In de jaren '60 echter nam de aannemer veelal deze taak 
op zich, nu zien we dat de gemeente_ haa+ _ste_eds meer naar 
zich toetrekt. Daarnaast bestaan er adviesburo's die de erga

kunnen verrichten. 

Tot zover dit algemene beeld van de taken en de 
taakverdeling in het bouwproces. We hebben hierbij niet 
gesproken over de invloed die de centrale overheid op de diverse 
taken heeft door haar voorwaarden~stellende funktie. 
zonderd dan op het vlak van de budgettering. We hebben ter 
beperking van het onderzoek deze voorwaarden o.a. op het vlak 
van màximale bouwkosten, minimale kwaliteit van 
e.d. en kwaliteit van bouwmaterialen als gegeven genomen. 
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Als deelnemers aan het bouwproces z~Jn genoemd: de Gemeente, de 
woningbouwvereniging, de architekt, de aannemer, de adviesburo's, 
die ieder vanuit andere belangen en doelstellingen taken vervul
len in het bouwproces. 
~iet zijn genoemd, diegenen die direkt belang hebben bij 
het resultaat van het bouwproces, namelijk de bewoners. 
In de probleemstelling hebben we aangehaald dat bewpmers 
participatie een specifiek aspekt is van de stadsvernieuwing. 
Een grotere rol van bewoners binnen het bouwproces, is van 
invloed op de wijze waarop taken vervuld worden en op de 
taakverdeling. 
Zo kan bv. de architektenkeuze niet meer zo gemakkelijk gemaakt 
worden op basis van onderlinge afspraken van de diverse deel
nemers, en kan een aannemer 'veelal niet het ontwerp leveren, 
omdat inspraak van bewoners dan moeilijk te realiseren is. 
Taken of delen van taken kunnen door bv. woningbouwverenigingen 
naar bewo~ers toegeschoven worden, of door bewoners worden 
opgeeist zoals architektenkeuze en planbeoordeling. 

Ook de bouwopgave bij stadsvernieuwing : kleinere series 
grotere woningdifferentiatie, moeilijke bouwplaatsomstandig-
heden etc. is van invloed op de taken en taakverdeling. 
Zo worden bij SV vaak hogere eisen aan de organisatie van de 
uitvoering op de bouwplaats gesteld en is voor kostenbewaking 
een specifiekere kennis nodig. 
In het volgend hoofdstuk gaan we verder in.op hoe bij stads
vernieuwing taken worden vervuld en op de taak verdeling 
bij stadsvernieuwing. 

Noot: 

(1) zie bijvoorbeeld 
E.E.G.-regels voor overheidsopdrachten voor de uitvoering 
van werken, door R. Brummelkamp 
in Bouwrecht nr. 8 1978. 
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Hoofdstuk 3 Taken in het bouwproces bij stadsvernieuwing. 

Aan de hand van de taken in het vorige hoofdstuk beschreven, 
geven we nu een op interviews gebaseerd overzicht hoe bouw
processen in de stadsvernieuwingspraktijk verlopen. 

De architektenkeuze wordt in alle door ons onderzochte gevallen 
verricht door de woningbouwvereniging. Vooral in Amsterdam 
en Rotterdam hebben ook de bewoners invloed op die keuze. 
Ze leveren mede kriteria voor de keuze en de namen van archi
tekten die voor de keuze in aanmerking komen. De architekt is 
voor hen ook de deelnemer waarmee zij het nauwst samen moeten 
werken. 
In de door ons onderzochte gevallen wordt de architekt gekozen 
uit een aantal, voor een voordracht uitgenodigde architekten. 
In Rotterdam hanteert men bij die keuze de volgende kriteria: 
houding t.a.v. bewonersparticipatie, ervaring met stadsver
nieuwingsprojekten, ervaring met procedures bij stadsvernieuwing 
en het kostenbewust ontwerpen. Dit laatste kriterium blijkt 
moeilijk te kontroleren. 
De geintervieuwde woningbouwvereniging in Rotterdam laat globale 
kengetallen los op gerealiseerde plannen van de architekten, die 
kengetallen geven middels bv. de verhouding tussen geveloppervlak 
en vloeroppervlak de planeffecientie aan. Deze procedure is 
echter arbeidsintensief en wordt veelal onder tijdsdruk achter
wege gelaten. 
Die tijdsdruk wordt o.a. veroorzaakt doordat het huurgarantie
programma gehaald moet worden. Dat programma werd vastgesteld 
in onderhandeling tussen B&W en ministerie, waarbij weinig 
rekening gehouden wordt met de kapaciteit van o.a. woningbouw
verenigingen. 
In Rotterdam staan de architakten zelf sceptisch tegenover hoe 
de architektenkeuze plaatsvindt. "Wie het mooiste verhaal houdt 
krijgt de opdracht". Kontroleerbaarheid van die mooie verhalen 
is gering. 
Volgens de Rotterdamse woningbouwvereniging is toch veelal de 
ervaring die de woningbouwvereniging eerde met architekten heeft 
opgedaan doorslaggevend bij de keuze. Deze ervaringen worden 
echter nauwelijks systematisch geevalueerd. Wel is de Rotterdamse 
woningbouwvereniging een relatielijst van architekten gaan 
aanleggen, waarop men ook enkele gegevens van de architekt en van 
de ontworpen projekten noteert. 

Het werken met architekten waarmee men ervaring heeft, heeft tot 
gevolg dat nieuwe architekten er moeilijk tussen kunnen komen. 
In Rotterdam tekent de Gemeente hier tegen bezwaar aan uit het 
oogpunt van de hieruit voortvloeiende beperkte ontwerpkapaciteit 
en wil dan ook het aantal in de stadsvernieuwing werkzame 
architekten uitbreiden door een introduktieprogramma voor 
architekten te maken, waarin informatie wordt gegeven over de 
Rotterdamse situatie en de te realiseren projekten. 

De architektenkeuze én de invloed van bewoners hierop vinden 
hun beperkingen in Rotterdam door de wijze waarop daar bouw
processen georganiseerd (gaan) worden. Bij de vervangende 
nieuwbouw in Rotterdam wil men meer gaan werken met uit diverse 
kleine projekten samengestelde bouwstromen met één architekt, 
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waardoor men de architektenkeuze per afzonderlijk projekt 
van die bouwstroom inperkt. 
Door het grote aantal projekten kan men komen tot buurt
gebonden bouwstromen. Hierdoor heeft men per bouwstroom te 
maken met één buurtkommittee dat zich tot een architekt kan 
beperken. 
Ook de voornemens van de Gemeente Rotterdam om meerjaren op
drachten te geven aan aannemers die dan met één vast archi
tekt komen samen te werken, beperken de architektenkeuze van 
de individuele bouwprocessen. Op deze wijze van organiseren 
komen we overigens later nog terug. 

In overleg met de bewoners en de woningbouwvereniging werkt 
de architekt het programma van eisen uit tot een voorlopig 
ontwerp. 
Alleen in Rotterdam worden door de Gemeente duidelijke richt
lijnen gegeven voor de werkwijze van de architekten. 
Deze richtlijnen hangen samen met het streven van de Gemeente, 
bij de vervangende nieuwbouw kleine projekten aaneen te rijgen 
tot bouwstromen. Op het waarom van dit streven zullen we bij de 
uitvoering ingaan. 
Hierbij wordt getracht het ontwerpwerk van de verschillende 
architekten van een bouwstroom zoveel mogelijk te koördineren. 
Dit koördineren wordt bemoeilijkt doordat veel architekten vast
houden aan hun eigen werkwijze en kwaliteitsopvatting. De Ge
meente wil daarom overgaan tot het vormen van bouwstromen met 
één architekt. Zij is dan niet'meer afhankelijk van samenwerking 
van architekten onderling. 
Oorspronkelijk lag het in de bedoeling te gaan werken met ont
werpregels, die op alle open·gaten van toepassing zouden zijn, 
ontwerpregels t.a.v. plaats en maat van woningonderdelen. Men 
zag zich echter genoodzaakt hiervan af te stappen toen bleek 
dat voor verschillende projekten binnen deze ontwerpregels geen 
optimale oplossingen mogelijk waren, maar ook omdat architekten 
zich niet wilden konformeren aan deze regels. Ook van bewoners
zijde stond men sceptisch, volgens de woningbouwvereniging, 
tegenover uniforme ontwerpregels omdat hierbij in feite het 
bewonersbelang ondergeschikt gemaakt werd aan de uitvoerings
methode. 
Men hanteert nog wel ontwerpregels, maar deze worden nu per 
projekt bijgesteld. 
Bij vernieuwbouw in Rotterdam gaat men verder: standaard
oplossingen die een regelstelling voor ieder plan moeten geven. 
Volgens de Gemeente is dat voor de vernieuwbouw wel haalbaar 
omdat de speelruimte van het programma van eisen kleiner is 
en bouwtechnische normen een grotere rol spelen. 

Wanneer het voorlopige ontwerp is goedgekeurd, volgt het 
d~finitieve ontwerp en het bestelsklaar maken. Dit wordt in 
alle door ons onderzochte gevallen steeds meer gedaan door de 
architekt in samenwerking met de aannemer, omdat de hiervoor 
benodigde kennis van de uitvoering niet voldoende aanwezig is 
bij de architekt en dit als voorwaarde wordt gezien om tot een 
minimale prijs te komen. 
Ook kwam algemeen naar voren dat het vermogen van aannemers 
om kreatief deel te nemen aan de planvoorbereiding zeer uiteen 
loopt, van nauwelijks inbreng tot het liefst binnen het eigen 
bedrijf willen ontwikkelen van het plan. 
De inbreng is vaak gering wanneer de aannemer in het bouwteam 
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vertegenwoordigd wordt door een direktielid. Deze staat 
vooral bij grotere aannemers te ver van de uitvoering af. 

Alleen in Rotterdam is de Gemeente standaarddetailleringen 
aan het ontwikkelen. Wat betreft de nieuwbouw in open gaten 
geldt hiervoor hetzelfde als bij ontwerpregels. De standaard
detailleringen waren algemeen bedoeld, maar worden nu per 
bouwstroom opgesteld. 
Bij de vernieuwbouw ligt het in de bedoeling hieruit richt
lijnen te verkrijgen om in de toekomst, in samenhang met meer
jarenafspraken met aannemers met één architekt deze standaard
detaillering in onderling overleg tussen aannemer en architekt 
tot stand te laten komen. 
Om hierbij minder afhankelijk te zijn van de bereidwilligheid 
van de architekten, wil men de Dienst Volkshuisvesting als 
deelarchitekt, met name op het gebied van detaillering en 
bestek in laten springen. 

Van specialisatie van architektenburo's op stadsvernieuwing is 
nauwelijks sprake. Alleen in Alkmaar zijn we een klein 
architektenburo tegengekomen, dat zich voornamelijk op de 
renovatie toelegt. Het Rotterdamse architektenburo verklaarde 
dat ze specialisatie wel als nuttig ervaren had en ze vatte de 
hiervoor benodigde specifieke kennis als volgt samen: 
a) kennis en bereidheid in aanhoren van bewonerseisen en deze 

vertalen en verwerken en zo mogelijk de mogelijkheden en on
mogelijkheden aangeven. 

b) kennis van alle op de stadsvernieuwing betrekking hebbende 
voorschriften en subsidiemogelijkheden. 

c) het kennen en de bereidheid hebben voor het aangeven van 
mogelijke alternatieven en daarmee verband houdende kosten
konsekwenties. 

d) het kennen van procedures en planning van ver
wervingen, herhuisvesten, slopen, bouwrijp maken e.d. 

e) het gebruik maken van ervaring en terugkoppeling van eerder 
gerealiseerde plannen. 

Maar daarna verklaarde de woordvoerder van het buro ook meteen 
dat er binnen het buro geen speciale groep is die zich met 
stadsvernieuwing bezighoudt en dat systematische evaluatie 
(en systematisch opslaan) van projekten niet plaatsvindt. Opge
dane ervaringen blijven daardoor persoonsgebonden. 
De indruk bestaat dat dit voor de meeste buro's geldt. Dit 
maakt dat ontwikkelingen binnen het architektenwerk er niet 
doorzichtiger of kontroleerbaarder op worden. 

In alle vier de Gemeentes wordt van de architekten gezegd, dat 
zij niet voldoende aan kostenbewaking doen. 
Een aantal kleinere buro's leveren zelfs helemaal geen begro
ting. 
Waar de architekt aan kostenbewaking doet, houdt dat veeal in 
dat hij van het voorlopig ontwerp een kostenraming maakt en van 
het definitieve ontwerp een begroting. Daarnaast kan hij, zoals 
het Rotterdamse architektenburo,~ijdens het ontwerp kosten
vergelijkingen loslaten op verschillende modellen en varianten. 
Dit alles gebeurt met behulp van Missetcijfers. In het Rotter
damse geval (architektenburo) worden deze middels een kosten-
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informatie systeem per komputer verwerkt. 
Aannemersbegrotingen worden niet gebruikt, behalve voor het 
bepalen van de staartkosten. 

Het nut van kostenbewaking met Missetgegevens wordt in twijfel 
getrokken, ook door de architekt. Met name omdat de aannemer 
met zijn begroting reageert vanuit de markt, zijn zijn cijfers 
moeilijk aan te vechten of te kontroleren met daarvan abstra
herende cijfers. 
Vooral, lijkt ons, wanneer deze vrijwel zonder verdere kosten
kennis zonder meer worden toegepast. 
In Alkmaar zijn we een adviesburo tegengekomen dat zich ge
specialiseerd heeft in renovaties. De projektleiders van dit 
buro komen uit de aannemerswerelden kalkuleren zelf. 

In de interviews werd het specifieke van de regionale markt
situatie nogal benadrukt. Amsterdam en Rotterdam zijn van daaruit 
hun kosteninformatiesystemen op gaan zetten. In die informatie
systemen worden aannemersbegrotingen van gerealiseerde projekten 
in de stadsvernieuwing, verwerkt naar elementenbegroting (CI/SFB), 
opgeslagen. De norm waarmee men dan toetst geeft aan wat binnen 
de gegeven marktverhoudingen haalbaar is. 
Alleen in Rotterdam, en dan nog alleen bij de vernieuwbouw, maakt 
men gebruik van aanvullende kosteninformatie. Men werkt daar 
nauw samen met twee aannemers die men alternatieve oplossingen 
laat uitvoeren. Er wordt dan bekeken wat de konsekwenties zijn 
voor de manuren. Van deze aannemers zijn ook enige nakalkulaties 
beschikbaar. 
Vooral in Amsterdam staat men nogal sceptisch tegenover de moge
lijkheid om nakalkulaties als informatie te gebruiken. Nakal
kulaties zijn bedrijfsgerich~ en betreffen de werkzaamheden van 
de ploegen van het bedrijf. Hierdoor geven nakalkulaties van 
verschillende bedrijven verschillende informatie. 
Daarbij komt dat een nakalkulatie naar werkzaamheden, moeilijk 
aan te sluiten is op een begroting, die naar elementen is ver
deeld. Timmer-werk moet dan bijv. verdeeld worden over trappen, 
kappen, kozijnen e.d. 

Het kosteninformatiesysteem van de gemeente Amsterdam is overigens 
n.a.v. de budgetteringsmaatregel van de Overheid, die nu voor 
Amsterdam geldt, opgezet. Hiermee kan het budget verdeeld worden 
over de verschillende projekten en budgetbewaking tijdens het 
bouwproces plaatsvinden. 

De kleinere gemeentes en woningbouwverenigingen komen aan 
dergelijke informatiesystemen niet toe. Ten eerste omdat ze 
over minder ervaring beschikken t.a.v. begrotingen van gerea
liseerde projekten en ten tweede omdat ze niet beschikken over 
voldoende mankracht en geschikte mankracht. In het gunstigste 
geval toetsen ze raming en begroting van architakten op basis 
van Missetgegevens en kunnen ze eventueel ook op basis van 
Missetgegevens kostenkengetallen op ontwerpen loslaten. 
Een mogelijkheid om toch aan kostenbewaking te doen is het 
inschakelen van kostenadviesburo's (Groningen) die wel over 
voldoende informatie over aanbestedingsbegrotingen en geschikte 
mankracht kunnen beschikken.Veelal werken deze met kalkulators 
die in de praktijk bij een bouwbedrijf werkzaam zijn geweest 
en die in staat zijn de beschikbare informatie vanuit prak
tijkervaring te interpreteren. 
Als probleem hierbij vermeldde een van de adviesburo's, dat 

-/17 



- 17 -

deze mensen schaars Z~Jn. Zij moeten bij aannemers weggekocht 
worden en zijn veelal te duur voor woningbouwverenigingen en 
Gemeenten. 
Verder is het gevaar aanwezig dat zo'n man na een paar jaar 
droog komt te staan, wat betreft zijn praktijkervaring. 
Vanuit de woningbouwverenigingen en Gemeenten wordt als be
zwaar t.a.v. de adviesburo's geuit dat ze voor kleine pro
jekten te duur zijn. Het opstellen van een kostenadvies voor 
30 woningen is nauwelijks minder werk dan voor 100 of 200 
woningen. 
Slechts 7~% van het architekten honorarium is beschikbaar 
voor de advieskosten. Er zijn geen formele mogelijkheden om 
deze kosten in de stichtingskosten op te nemen. 

Een andere mogelijkheid voor woningbouwverenigingen is een 
beroep te doen op hun overkoepelende organisaties de NWR en 
de NCIV. 
De ervaringen hiermee (Alkmaar) zijn niet zo gunstig. Hun kosten
gegevens volgen niet het aktuele kostennivo, waarschijnlijk 
door vele jaren lang die kostengegevens te indexeren. 
Verder hebben beide organisaties een grote overheÎd en hoog 
gekwalificeerde personeelsbestand, waardoor hulpverlening re
latief duur wordt. 
In Rotterdam en Amsterdam werd opgemerkt dat de landelijke orga
nisaties zich richten op de gemiddelde situatie; op de speci
fieke situatie van Rotterdam en Amsterdam zijn de organisaties 
te weinig ingespeeld. 
Verder opperde een van de adviesburo's nog dat de gereserveerd
heid van een aantal woningbouwverenigingen tegenover de over
koepelende organisaties eruit voortkomt dat deze dan ook de hele 
organisatie van het bouwproces van de woningbouwvereniging 
willen overnemen. 
Zij kunnen niet enkel voor kostenbewaking worden ingehuurd. 

Door woningbouwverenigingen in Groningen en Amsterdam wordt 
overwogen om gezamelijke bouwburo's op te richten. Deze bouwburo's 
zouden wel over de noodzakelijke technische staf om bijvoorbeeld 
kostenbewaking te verrichten kunnen beschikken, welke iedere 
woningbouwvereniging afzonderlijk zich financieel niet kan 
veroorloven. Met zo'n bouwburo zou het verder mogelijk zijn 
de ervaringen van de afzonderlijke woningbouwverenigingen te 
bundelen. 
De Gemeente Amsterdam staat afwijzend tegenover deze plannen: 
men kreeërt een onnodige dubbeling van de taken die zij verricht. 
Verder is men bang dat zo'n bouwburo een extra schijf in het 
besluitvormingsproces gaat vormen, waardoor kontroleerbaarheid 
hiervan door bv. bewoners nog meer bemoeilijkt wordt. 
In Groningen staat de gemeente sceptisch tegenover het gegeven 
dat de woningbouwverenigingen een front kunnen vormen, maar 

acht het wel noodzakelijk dat de woningbouwverenigingen een 
technische staf opbouwen. Vooral ook gezien de weinige mogelijk
heden van de gemeente zelf om taken als kostenbewaking te ver
richten. De Gemeente denkt erover dit aan woningbouwverenigingen 
als eis te stellen om te mogen bouwen. 

Overigens is het opvallend dat men nogal wantrouwend staat tegen
over het gebruik van kosteninformatie zoals het bouwkosteninfor
matiesysteem van de direkte Bouwnijverheid of van kosteninfor
matie van het Bouwcentrum. 
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Dat wantrouwen is dan vooral gericht op de bruikbaarheid voor 
de specifieke marktsituatie waarin men denkt te zitten en de 
onvergelijkbaarheia van deze informatie met de informatie 
die men zelf hanteert. 
Voornaamste kritiek ten aanzien van het Bouwinformatiesysteem 
van de direktie Bouwnijverheid is dat dit systeem niet zonder 
meer aanlsuit op de informatie die men in verschillende fasen 
van het planproces nodig heeft: 
men moet aan de hand van het bestek gegevens invoeren. 
Verder is het opvallend dat ook, vanuit het geloof in de 
onvergelijkbaarheia van de eigen specifieke situatie, nauwelijks 
samenwerking of informatieuitwisseling plaatsvindt. 
Ieder hanteert een eigen methode en eigen informatie die 
nauwelijks ter diskussie lijken te staan. 

In de vier door ons onderzochte gemeenten wordt veelal onderhands 
aanbesteed. 
De enkelvoudig onderhandse aanbesteding zijn we in Alkmaar tegen
gekomen bij de renovatie: een aannemer wordt uitgenodigd aan de 
hand van het bestek een begroting te maken, welke dan vergele
ken wordt met die van de architekt. 
Hierbij het accent op de prijsonderhandelingen. Kostendes-
kundigheid van de zijde van de opdrachtgever is hierbij een ver
eiste. Volgens het geinterviewde bouwkundig adviesburo is de 
onderhandelingspositie naar kleinere aannemers toe redelijk, 
maar komt moeilijker te liggen naarmate die aannemers groter 
worden. 

De enkelvoudig onderhandse aanbesteding, waarbij de aannemer 
plaats neemt in het bouwteam, wordt in Rotterdam bij de ver
nieuwbouw toegepast. De Gemeente wil hierbij de in Rotterdam 
bij de vernieuwbouw werkzame aannemers aan het Herk houden. 
Dit bieden van kontinuiteit versterkt haar onderhandelings
positie naar de aannemers toe. 
Om deze kontinuiteit te kunnen bieden is het noodzakelijk dat 
de planning van de aannemers en de planning van de bouwproces
sen door de Gemeente op elkaar aansluiten. 
Hiertoe houdt de Gemeente bij, waar en in welke fase van het 
bouwproces aannemers in Rotterdam bezig zijn. Het beeld dat de 
Gemeente zich zo kan vormen, blijkt echter te beperkt te zijn. 
Men wil er nu toe overgaan om tot meerjaren afspraken te komen 
met aannemers. Deze afspraken zullen dan gekoppeld gaan worden 
aan op basis van een standaarddetaillering. 
Een skontrole door de Gemeente moet dan de nadelige 
gevolgen, welke deze werkwijze voor de prijsvorming kan hebben, 
voorkomen. Deze nadelige gevolgen vinden dan hun oorzaak in het 
uitschakelen van konkurrentie. 

Enkelvoudige onderhandse aanbesteding, waarbij de aannemer, na 
voorselectie in het bouwteam plaats neemt, komt in diverse va
riaties voor. 
In de meeste gevallen wordt een beperkt aantal aannemèrs 
nodigd een vragenlijst in te vullen waarin o.a. gevraagd wordt 
naar het gemiddelde uurloon, bouwplaatskosten, kosten, 
winst en risiko. Deze bedragen en percentages worden na de se-
lectie in een raamovereenkomst tussen aannemer en 
opdrachtgever. Daarnaast kan aan de aannemers gevraagd worden 
aan te geven in hoeverre zij ervaring hebben met woningwetbouw 
en stadsvernieuwing, of ze de grootte van het werk 
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risch aankunnen, hoe het plan in hun orderportefeuille past, 
hoe hun personeelsbestand is opgebouwd (mate van onderaanneming) , 
of ze ervaring hebben met het werken in bouwteams, wat de bevoegd
heden zijn van de vertegenwoordiger van de aannemer in het bouw-
team, hoe ze tegenover uitvoeren en het opvangen van 
stagnaties die daarbij i.v.m. herhuisvesting kunnen optreden 
staan (die laatste vraag werd met name door Groningen genoemd) . 
In Rotterdam wordt bovendien veelal van de aannemers gevraagd 
een standaardmoot uit het ontwerp te begroten. 
Een van de adviesburo's laat als voorselektie een gedetailleerde 
begroting van één woning uit het defintief ontwerp maken. 
De hierbij gehanteerde bedragen worden dan als basis genomen voor 
prijsonderhandelingen betreffende het totale projekt. 

Tot meervoudige onderhandse aanbesteding wordt in Rotterdam over
gegaan, wanneer de voor enkelvoudige aanbesteding vereiste kos
tendeskundigheid aan opdrachtgeverszijde niet aanwezig is om de 
aannemer voldoende tegenspel te geven. 
In de andere Gemeenten wordt ook wel meervoudig aanbesteed, 
maar duidelijke kriteria voor de keuze tussen enkelvoudige en 
meervoudigeaanbesteding, lijken er niet te zijn. Dit geldt overi
gens ook voor de keuze van varianten van enkelvoudige aanbeste-
ding. Men verkeert blijkbaar nog in een experimenteerfase, waar
bij de resultaten van de experimenten echter niet duidelijk wor
den geëvalueerd, maar de laatst opgedane ervaring maatgevend 
lijkt voor de volgende aanbesteding. 

Bij de onderhandse aanbesteding is het veelal onduidelijk hoe 
men komt aan de uit te nodigen aannemers. 
Ervaring die de verschillende deelnemers met de aannemers hebben 
lijkt doorslaggevend. 
Voor Rotterdam en in mindere mate ook voor Amsterdam, geldt dat 
de keuze voor een deel bepaald wordt door hun streven naar konti
nuiteit voor de aannemers. 
Ten behoeve van die aannemerskeuze wordt in Amsterdam en Rotterdam 
door de gemeente de plaatselijke markt bijgehouden. Dit blijft 
echter beperkt tot de eigen gemeentegrenzen en men kan moeilijk 
nagaan hoe aannemers op andere markten opereren. 
In Amsterdam en Rotterdam is de markt overigens nogal overspan
nen. De vraag is groter dan het aanbod van bouwkapaciteit. 
Uitbreiding van het beperkte aannemersbestand vindt nauwelijks 
plaats. Pogingen van de gemeente Rotterdam met name om via uit
nodiging voor een voorselektie onbekende aannemers binnen te 
halen hebben slechts bij uitzondering sukses. 

Men merkt overal op dat de uitvoering van de plannen vaak pro
blematisch is. De aannemer zou niet voldoende ingespeeld zijn 
op het bouwen bij stadsvernieuwing. OVer wat het specifieke 
van het bouwen bij stadsvernieuwing is, is men het onderling in 
grote met elkaar eens en dit komt overeen met hetgeen we 
in de probleemstelling hebben geformuleerd: kleine projekten, 
meer differeentiatie, bijzondere bouwplaatsomstandigheden, ge
faseerde uitvoering, bijzondere werkzaamheden bij renovatie. 
Van bij bouwbedrijven op de stadsvernieuwing is 
geen gebleken. Behalve dan wat betreft de renovatie. 
Er zijn kleinere bedrijven of onderdelen van grotere bedrijven 
die zich specifiek toegggen op de renovatie. De interessante 
vraag wat dan die specialisatie inhoudt bijv. op het vlak van 
de van de uitvoering blijft echter liggen. Binnen 
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dit onderzoek kunnen we hierop geen antwoord geven omdat de 
interviews alleen aan opdrachtgeverszijde zijn afgenomen. 

De problemen manifesteren zich bij de organisatie van het werk 
op de bouwplaats. In Amsterdam en Rotterdam denkt men hierbij 
vooral aan de ploegensamenstelling en opeenvolging en ook aan 
het inzetten van het juiste materieel met het oog op de kleine 
series en de eventueel bijzondere bouwplaatsomstandigheden. 
Amsterdam en Rotterdam hechten er in deze veel waarde aan dat 
de ploegen in dezelfde samenstelling in de stadsvernieuwing 
blijven werken en dat de uitvoerder over de nodige kundigheid 
en ervaring inzake stadsvernieuwing beschikt. 
Fouten geven stagnaties in de uitvoering en problemen t.a.v. de 
kwaliteit van het geleverde werk. 

De organisatie wordt niet alleen bemoeilijkt door de speficieke 
bouwopgave, maar ook door de situatie op de bouwmarkt. Vooral 
in Amsterdam en Rotterdam spreekt men van een overspannen bouw
markt, waardoor veel personeel van buiten de regio aangetrokken 
moet worden. Dit heeft tot gevolg dat de loonkosten zeer hoog 
zijn (in Rotterdam rekent men deze verhoging zelfs tot de exces
sieve bouwkosten) èn dat in toenemende mate koppelbazen en loon
onderaannemers ingeschakeld worden, waardoor de kontrole van de 
uitvoerder over de samenstelling van de ploegen vermindert, het
geen de afstemming van de ploegen op elkaar bemoeilijkt. 
Deze marktsituatie brengt ook met zich mee dat vooral de klei
nere aannemers krap in hun arbeiders komen te zitten; grotere 
aannemers kopen arbeiders weg. Vooral voor renovaties in kleinere 
gemeenten brengt dit problemen met zich mee. (Alkmaar) 
Amsterdam en Rotterdam hopen·de problemen te beperken door aan
nemers kontinuiteit te bieden, waardoor ploegen in dezelfde 
samenstelling en met dezelfde uitvoerder door kunnen werken. 
Daarnaast overweegt Amsterdam om in kontrakten met de aannemers 
het percentage onderaanneming vast te leggen. 
Verder worden in Rotterdam kleine projekten aaneen geregen tot 
grotere bouwstromen, die ook wat betreft ontwerp een eenheid 
vormen. Hierdoor kan het werkvermogen van de gemeente Rotterdam 
beter worden benut. Daarnaast biedt dit ook gunstiger voor
waarden naar de uitvoering toe. Dit geldt dan voornamelijk voor 
de middelgrote gietbouwers die met wand- en tafelbekisting werken, 
een categorie aannemers die in Rotterdam het sterkst vertegen
woordigd is. 
Een en ander is voorafgegaan door een onderzoek dat de Gemeente 
Rotterdam heeft laten verrichten naar de diverse bouwmethoden 
en de toepassingsmogelijkheden daarvan voor het vullen van 
open gaten. Op dit onderzoek werden ook ontwerpregels gebaseerd, 
waarop we bij het maken van hetontwerp al zijn ingegaan. 
In Rotterdam denkt men op lange termijn aan het zelf opbouwen 
van organisatiedeskundigheid om daarmee aannemers van advies te 
kunnen dienen. 

In de onderzochte gemeenten leveren zowel woningbouwverenigingen 
als architekten opzichters. 
Vooral kleinere woningbouwverenigingen en architekten is 
sprake van een kapaciteitsgebrek t.a.v. het toezicht. In 
Rotterdam kan de gemeentelijke Dienst Volkshuisvesting hierbij 
opzichters leveren. 
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De door ons geinterviewde grote woningbouwvereniging in Rotter
dam levert geen opzichters. Hierdoor kan de rechtstreekse er
varing met de uitvoering niet worden opgedaan en daarmee ook 
niet teruggekoppeld worden naar de voorbereidingsfase. Men is 
daar van mening dat de projektbegeleiders van de woningbouw
vereniging op de bouwvergadering een bredere kennis kunnen 
opbouwen over de uitvoeringsfase, dan de opzichters dit kunnen: 
Het woningbedrijf in Amsterdam vindt daarentegen wel belangrijk 
dat ze opzichters in dienst heeft t.a.v. het behouden van 
kennis van de uitvoering. 
Volgens de geinterviewde Rotterdamse architekt zijn de ge
gevens over de uitvoering die men tijdens de direktievoering 
en toezicht opdoet, naast dat ze projekt- en bedrijfsgebonden 
zijn, zo diffuus dat ze niet terug te koppelen zijn naar de ont
werpfase. 

Zowel in Rotterdam als in Amsterdam treedt de Gemeente op als 
organisator van het bouwproces, middels de door haar geleverde 
projektleiders. 
In Rotterdam zijn ten behoeve van planning draaiboeken opgesteld 
waarin procedures, mogelijkheden om procedures te verkorten, 
mogelijke taakverdelingen binnen het bouwproces en een tijds
planning zijn aangegeven. Op deze draaiboeken volgde het kleine 
open gaten plan, waarbij de Gemeente een uitzette, om 
projekten zo te gaan plannen dat zij als grotere bouwstromen 
uit te voeren zouden zijn. Uit deze strategie vloeiden organi
satorische taken op het gebied van koördinatie van planvorming 
en uitvoering voort. 

De organisatie kan, zoals in·Alkmaar gebeurt bij de partiku
liere stadsvernieuwing, door de Gemeente uitbesteed worden aan 
een adviesburo dat daarmee dan de taak van superprojektleider 
krijgt. 
Behalve dat dit buro procedureschema's en tijdsplanningen op
stelt en bewaakt kan zij ook inspringen wanneer stagnaties op
treden doordat taken in het bouwproces niet voldoende worden 
vervult. Dit buro kan dan advies geven of zelf deze taken 
geheel of gedeeltelijk overnemen. 

Organisatie van bouwprocessen zal ook voor de kleinere gemeentes 
belangrijk worden wanneer de decentralisatieplannen van de 
OVerheid van kracht worden. Daarbij zal door de Gemeente een 
volkshuisvestingsplan opgesteld moeten worden, waarvan ieder 
jaar een bouwprogramma wordt afgeleid. 
Op basis van dat programma zal dan de budgettering plaatsvinden. 
Behalve dat er een programma wordt opgesteld is het belangrijk 
dat het programma binnen de gestelde termijn wordt gerealiseerd. 
Met name in Groningen ziet de Gemeente nogal wat problemen vooral 
betreffende de personeelskapaciteit, om een programma op te 
stellen en van daaruit de organisatie van de bouwprocessen op zich 
te nemen. Vooral ook omdat daarnaast ook nog budgetten opgesteld 
en bewaakt moeten worden. Een aantal nieuwe taken waarop de 
kapaciteit van de Gemeente niet is afgestemd qua mankracht maar 
ook niet qua benodigde kennis. 

Wat betreft het opstellen van programma's is het o.a. in Rotter-
dam k geworden dat men rekening moet houden met 
de aanwezige bouwkapaciteit. Door haar programma's op te schroeven 
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heeft de Gemeente een overspannen bouwmarkt gekreëerd. 
Dit heeft konsekwenties voor de prijsvorming. De prijzen worden 
daardoor ankontroleerbaar opgeschroefd. De onderhandelings
positie van de Gemeente is door haarzelf verzwakt. 
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Hoofdstuk 4 Afstemming van vraag en aanbod 

In de probleemstelling hebben we een aantal middelen opgesomd, 
waarvan we na willen gaan, of hiermee vraag en aanbod beter 
op elkaar afgestemd kunnen worden. 
In dit hoofdstuk gaan we op basis van het in het vorig hoofd
stuk weergegeven informatiemateriaal, na welke middelen er in 
de praktijk toegepast worden en hoe deze funktioneren. We 
behandelen achtereenvolgens: Ontwerpregels, kosteninformatie, 
bouwteam, kontinuiteit, taakverschuiving binnen het bouwpro
ces, gemeentelijk bouwbedrijf. 
Vooraf willen we opmerken dat zoals we in het vorig hoofdstuk 
hebben kunnen zien, de middelen niet op zich staan, maar veel
al in kombinatie met andere middelen of bepaalde taken worden 
toegepast. 

Alleen in Rotterdam z~Jn we ontwerpregels tegengekomen. Deze 
ontwerpregels werden ontwikkeld in het kader van het "kleine 
open gaten plan", een strategie om te komen tot het opvullen 
van kleine gaten (tot 50 woningen) (1). 
De oorspronkelijke opzet was dat de ontwerpregels als rand
voorwaarden voor de werkwijze van architakten werden opgelegd, 
met als doel het ontwerpwerk te koördineren en beter op de 
uitvoering af te stemmen. Deze ontwerpregels zouden het dan 
mogelijk maken kleine projekten aaneen te rijgen tot bouw
stromen, die dan in n geheel aan een aannemer aanbesteed 
konden worden, ondanks verschillende programma's van eisen, 
verschillende architakten en verschillende lokaties. 
Door te werken met bouwstromen zou het werkvermogen van de 
Gemeente beter benut kunnen worden; het starten, voorbereiden 
en begeleiden van een bouwproces van 30 woningen neemt 
nauwelijks minder tijd in beslag dat dat van 200 woningen. 
Tevens zouden de bouwkosten gedrukt kunnen worden door be
sparingen op voorbereidingskasten en algemene kosten. 
Dit voorzover de oorspronkelijke opzet van de ontwerpregels. 

Wat betreft de ontwerpregels zelf, deze hebben betrekking op 
maat en plaats van woningonderdelen en zijn een synthese van 
de eigenschappen van het produkt, de produktie en funktionele 
ontwerpeisen. 
De ontwerpregels in Rotterdam zijn gebaseerd op één enkele 
kategorie van aannemers, namelijk de middelgrote gietbouwer 
die met wand en tafelbekisting werkt. 
De keuze van deze kategorie is niet alleen gebaseerd op een 
inventarisatie van de aanwezige gaten en de daarin te reali
seren gewenste woningdifferentiatie, maar ook op het streven 
naar grotere bouwstromen i.v.m. het werkvermogen van de Ge
meente, de gewenste bouwsnelheid en de op de Rotterdamse markt 
aanwezige aannemers. 
Bovengenoemde inventarisatie is tamelijk beperkt geweest: 
de aanwezige open gaten werden geïnventariseerd naar afmetingen, 
gewenste woningdifferentiatie en onderlinge afstand. 
Een inventarisatie naar gewenste woonvormen en plattegronden 
heeft niet plaatsgehad. 
Het streven naar een systematisch aaneenrijgen van projekten 
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tot een bouwstroom, waarbij naar minimalisering van de afstand 
van opeenvolgende projekten wordt , brengt met zich 
mee dat rekening houden met de prioriteit van de projekten 
kosten verhogend kan werken, doordat de bouwstroom minder 
efficiënt ingedeeld kan worden. 
Verder brengt dit het werken met verschillende architekten 
met zich mee, die ieder hun eigen werkwijze en kwaliteits
beoordeling kennen en verdedigen. 
Deze twee konstateringen verklaren dat konflikten met archi
tekten en bewoners vrijwel ingebakken zitten in deze wijze 
van werken met bouwstromen en ontwerpregels. 
In het vorige hoofdstuk hebben we gekonstateerd dat in Rotterdam 
het werken met uniforme ontwe~pregels zodanige problemen 
met zich meebracht dat men zich genoodzaakt zag over te gaan 
op ontwerpregels per bouwstroom, hetgeen neerkomt op een stelsel 
van afspraken tussen een architekt, een aannemer, bewoners 
en de Gemeente, geldend voor één, overigens gekompliceerd, 
bouwproces. 

Met ontwerpregels alleen kun je de vraag nauwelijks op het 
aanbod afstemmen. Er wordt dan wel informatie gegeven over 
maat en plaats van onderdelen van woningen, maar niet over 
hoe die onderdelen in elkaar gestoken moeten worden. 
Dit is voor de aannemer belangrijk omdat hiermee bepaald 
wordt welke arbeidshandelingen er verricht. moeten worden 
en hoe de arbeid daarop georganiseerd kan worden. 
De vraag kan daarom alleen op het aanbod worden 
wanneer deze ontwerpregels samengaan met op arbeid gestan
daardiseerde detailleringen. In Rotterdam het in de be
doeling te komen tot standaard detailleringen, welke zouden 
volgen op de ontwerpregels. Ook hiervoor geldt dat deze nu 
per bouwstroom worden opgesteld. 
Bij de vernieuwbouw in Rotterdam is men overigens wel bezig 
standaarddetailleringen te ontwikkelen, welke men aan 
standaardoplossingen, een verdergaande vorm van ontwerpregels, 
wil koppelen. 
Bij vernieuwbouw lijkt dit makkelijker dan bij nieuwbouw omdat 
de vraag duidelijk beperkter is (vernieuwen binnen een gege
ven skelet) en het aanbod minder gedifferentieerd is. 
Vooral ook omdat het hier om een afbouwvraag handelt en aan
nemers hun specifieke technieken vooral ontwikkeld hebben 
t.a.v de ruwbouw. 

Een stelsel van uniforme ontwerpregels gekombineerd met stand
aarddetailleringen leidt o.i. per definitie tot het bevoorde
len van één bouwmethode hetgeen een inperking van de markt 
~Inhoudt. Verder lijkt het dat men doÓr zich op één bouw-v"

te richten demogelijkheden van de vraag ook inperkt. 
Verder differentieren van ontwerpregels naar verschillende 

bouwmethoden toe, kàrihiervoor een oplossing 
bieden. Hierbij moet dan wel onderzocht en aangege:;ven.worden. 
'wat de kenmer-ken ii]n- vari -de- vraag die optimaal met deze bouw
methode gerealiseerd kan worden, kenmerken in het vlak van 
bql,;lwsnelheid, projektomvang, bouwplaatskenmerken, gewenste 
differentiatie, woonvorm, plattegrond, e.d. 
Wanneer deze ontwerpregels dan samengaan met op arbeid 9e
stàndaardiseerdè detailleringen en met een hierop gebaseerd 

zeninfor~~-ti.esysteem kan op basis van een inventarisatie 
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van de vraag en op basis van kennis van en inzicht in het 
aanbod op de woningbouwmarkt, een gefundeerde keuze gemaakt 
:~orden omtrent de te hante.ren bouwmethode. 
Met een dergelijke werkwijze kan niet alleen de vraag beter 
op het aanbod afgestemd worden, maar wellicht kan het aanbod 
zich OOk Op-de Vraag afstemmen 1 doo:iciát~-de OntwerpregelS en
standaarddetaillering zekerheid geven omtrent toekomstige 

_p~pquktie. Aannemers kunnen hun investeringen in b.v. materieel 
en arbeid, hierop richten. 
Echter bij een overspannen markt zoals in Rotterdam, blijkt 
dat aannemers ad hoc op die markt reageren en zich niet op 
lange termijn richten. 
Verder blijkt dat voor de aannemers die in Rotterdam bezig 
zijn, Rotterdam maar een deel van hun markt uitmaakt, hun 
investeringen e.d. zijn daarom niet alleen afhankelijk van de 
Rotterdamse situatie. 
Los hiervan blijft wel de interessante maar niet binnen het 
kader van dit onderzoek te beantwoorden vraag staan of met 
deze werkwijze een voordeel t.a.v. de kosten bereikt kan 
worden door het optreden van een repetitie effekt op lange 
termijn. 

Kosteninformatie wordt voor verschillende doelen gebruikt: 
- om aan de hand van programma's van eisen het stedelijk 

budget over de diverse projekten te verdelen 
- om in een vroeg stadium aan te geven wat de mogelijke 

kostenkonsekwenties zijn van het programma van eisen 
en de verschillende uitwerkingen daarvan 

- om ramingen en begrotingen op te stellen 
- om deze ramingen en begrotingen te kontroleren 
- om bij de aanbesteding met aannemers over de prijs te 

onderhandelen 
- om ontwerpalternatieven af te wegen en financieel open 

te leggen naar bewoners toe. 

In Amsterdam heeft de Gemeente een opgezet ten behoeve 
van de budgetverdeling en budgetbewaking. 
Hierbij is het vooral van belang om in alle stadia vanaf het 
programma van eisen tot en met de aanbesteding de kosten te 
kunnen bepalen. 
Hiertoe heeft men de aannemersbegrotingen van een beperkt 
aantal gerealiseerde stadsvernieuwingsprojekten gesystemati
seerd naar een elementenmethode. De normen waarmee men dan 
toetst zijn gemiddelden van de PFijzen uit de aannemersbegro
tingen. 

kt men in de fase van het programma van 
eisen het met een reeds eerder gerealiseerd projekt. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zenarchief waarin 
geslaagde aanbestedingen, omschreven naar het SRW, zijn opge
slagen. Deze gegevens worden niet , maar staan onder 
elkaar, zodat de specifieke kenmerken van de projekten te 
onderscheiden ven. 
In de fase van het schetsontwerp wordt een M3 prijsmethode 
gehanteerd. 
Deze M3 prijs is afgeleid van een in 1974 uitgerekende en 
gerealiseerde standaardwoning. Hierop worden korrektiefakteren 
losgelaten ten aanzien van vcrrnaspekten (geveloppervlak, kap 
e.d.), ligging en seriegrootte. Daarnaast wordt die prijs 
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naar het huidige prijspeil geindexeerd. Het definief ont-
werp wordt met een elementenbegroting geraamd. Op dit moment 
worden ook wel element- of bouwdeelprijzen overgenomen van het 
bouwkosteninformatiesysteem van de Direktie Bouwnijverheid. 
Over enige tijd wil men zelfstandig gebruiker worden van het 
b.k.i. Dit betekent dat men met een eigen prijzenbestand gaat 
werken waardoor de gegevens meer gericht kunnen zijn op de 
specifieke situatie en marktomstandigheden in Rotterdam. 
De kontröle van architekten en aannemersbegrotingen vindt 
plaats met een begroting volgens besteksartikel. Nu hanteert 
men hiervoor het prijzenarchief en kiest daar een begroting uit 
die als referentie dient. In de toekomst wil men het bouw
kosteninformatiesysteem van D.B.N. hiervoor gebruiken. 

Het door ons geinterviewde adviesburo, hanteert een elementen
begroting waarbij per element de prijs uitgesplitst is naar 
de verschillende bewerkingen en naar de verschillende kosten
soorten (materiaal, materieel, arbeid en onderaanneming}. 
Als informatie hierbij wordt een zenboek gehanteerd, waarin 
een aantal geselekteerde inschrijfbegrotingen van de door het 
adviesburo begeleide projekten n opgenomen. 
Deze prijzen worden gekorrigeerd met korrektiefaktoren, en wel 
t.a.v. markt, waarbij vier mogelijke manuurprijzen gegeven wor
den, en t.a.v. het repetitieeffekt, waarbij per kalkulatie
element en afhankelijk van de uitvoeringsmethode een toeslag
faktor wordt toegekend. Verder worden de prijzen geindexeern 
naar het huidige prijspeil. 
Volgens het adviesburo wordt dit zenboek vooral als na-
slagwerk voor de kalkulators gebruikt, die vanuit eigen ken
nis en praktijkervaring deze·cijfers kunnen interpreteren. 

Tot zover de drie belangrijkste kosteninformatiesystemen die 
we gesignaleerd hebben (2). 
Met de werkwijze van het adviesburo wordt, gezien de resul
taten en ondanks dat men met een elementenbegroting werkt, 
de aannemersbegroting dicht benaderd. Het geeft het advies
buro dan ook een goede onderhandelingspositie naar de aanne
mer toe. Volgens henzelf wijken ze hierbij zelden meer dan 
1% van de aannemersbegroting af. 

Is het bij de wijze waarop het adviesburo en de gemeente 
Rotterdam hun informatie ordenen nog mogelijk bij het inter
preteren hiervan rekening te houden met de diverse uitvoe
ringsmethoden en de daaruit voortvloeiende verschillen in 
kostenoppouw,in Amsterdam kan dit niet en verdwijnen deze 
verschillen door het middelen van de diverse prijzen. 
Hierdoor wordt in Amsterdam het toetsen van een aannemersbe
groting bemoéilijkt, maar wordt ook het informatiemateriaal 
onbetrouwbaar doordat je, door met verschillende kostenop
bouwen te werken, de verschillen willekeurig op elkaar 
stapelt. 
In Rotterdam is het rekening houden met verschillen in de uit
voeringsmethode, overigens niet zo moeilijk, omdat de aanne
mers die daar op de markt opereren qua produktiewijze niet 
veel van elkaar verschillen (middelgrote gietbouwers). 
Dit wordt trouwens ook door de wijze van organise~en van de 
bouwprocessen, het werken met grotere bouwstromen, in stand 
gehouden. Met het terugvallen van de premie- en vrije sektor, 

-/27 



bouwteams 

- 27 -

bieden zich nu overigens ook kleinere bouwbedrijven aan in 
Rotterdam, waardoor dit probleem nu wel kan gaan spelen. 

Voor de drie methodes geldt dat de informatie voor een groot 
deel althans, gebaseerd is op een aantal aanneemsommen. 
Met aanneemsommen alleen kan men zich geen zicht verschaffen 
op de werkelijk gemaakte kosten. De invloed van de marktsitu
atie kan men niet inschatten en is zelfs impliciet in de in
formatie opgenomen. Verder maken ook het beperkte aantal en het 
verschijnsel van het versc~ijvenin aanneemsommen (verliezen 
nemen die in andere projekten, met name in vrije of premie 
sektor, worden weggewerkt) het informatiemateriaal onbe
trouwbaar. 

Afgezien dat de kwaliteit van het werken met aannemersbegro
tingen in de drie genoemde gevallen, nogal divers is, geven 
aannemersbegrotingen geen betrouwbaar beeld van de werkelijk 
gemaakte kosten. Het, in opdracht van aannemers gemaakte 
rapport van Moret en Limperg (3) laat in ieder geval zien, 
dat niet alleen de aanneemsommen en resultaten nogal ver 
uit elkaar liggen, maar dat er ook een grote spreiding in 
resultaten te konstateren is. Dit maakt aannemelijk dat begro
tingenen nakalkulaties ook voor de aannemers moeilijk op elkaar 
af te stemmen zijn. Dit op elkaar afstemmen wordt moeilijk 
gemaakt doordat begrotingen en nakalkulaties op een verschil
lende manier tot stand komen. 
Bij de begroting worden per besteksonderdeel manuurnormen e.d. 
ingevuld, terwijl de nakalkulatie het werk van de ploegen 
wordt gemeten (b.v. per week). De begroting en de nakalkulatie 
zijn alleen per bedrijf door·een kalkulator met feeling en 
aanvullende (tijds-)metingen op elkaar af te stemmen. 
Dit afstemmen volgens een try and error methode impliceert 
dat bij een grote variatie in opdrachten de aannemer niet 
meer tot afstemmen komt. 
Omdat het produkt woning iedere aannemer zijn eigen spe
cifieke kostenopbouw heeft en omdat die specifieke opbouw in 
nakalkulaties slechts in grove kategorieën te vinden 
is, ligt het voor de hand om bij kosteninformatie aan te 
sluiten bij de aannemersbegroting. Dit soort van kosteninfor
matie waarbij gewedijverd wordt om de aannemersbegroting zo 
dicht mogelijk te benaderen, is alleen maar geschikt om te 
onderhandelen met de aannemer. Inzichten in de werkelijke 
kosten wo!l:lden hiermee niet groter en daarmee blijft de 
kostenontwikkeling van de woningbouw een ongrijpbaar feno
meen. Zoals een kostendeskundige zei: "De kostenontwikkeling is 
ongrijpbaar zij die zich uitgeven voor kostendeskundigen, 
zijn eenogen in het land der blinden". (4). 
Wat hier gezegd is over kosteninformatie geldt mutatismutandis 
ook voor de op basis hiervan verrichte kostenbewaking. 

Het werken met bouwteams houdt in dat men het gebrek aan kennis 
bij de architekten t.a.v. de uitvieringstechnische konsekwentles 
en de daaruit voortvloeiende kostenkonsekwenties, opvangt door 
de aannemer in een zo vroeg mogelijk stadium van het bouwproces 
in te schakelen. Het ontwerp kan dan afgestemd worden op de 
produktiewijze van de betrokken aannemer, kostenvoor-
delen met zich mee kan brengen. 
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De ervaringen die men in de onderzochte steden opgedaan heeft 
met het werken in bouwteams, relativeren bovenstaande ver
wachtingen. 
Zo is de kreatieve inbreng van aannemers nogal verschillend. 
Aannemers lijken over het algemeen het beste op uitgewerkte 
plannen te kunnen reageren. 
De aannemersraming bij een schetsontwerp kan nogal afwijken van 
de uiteindelijke aanbiedingsprijs. Voor de raming wordt veelal 
het goedko2p;te uitvoeringsalternatief genomen. In een later 
stadium blijkt dit dan niet aan de vereiste kwaliteit te be
antwoorden en moeten extra kosten gemaakt worden. 
Van de zijde van opdrachtgevers wordt het noodzakelijk ge
acht dat de architekt op het gebied van kwaliteit en kosten
deskundigheid tegenspel geeft aan de aannemer. In dien 
verstande dat zij het noodzakelijk achten zelf een strakke 
kontrole op de prijs uit te oefenen. (5). 

Het werken met bouwteams brengt met zich mee, dat de relatie op
drachtgever-aannemer wezenlijk verandert. 
Bij een aanbesteding is in het bestek het werk van de aan
nemer beschreven. Op basis hiervan biedt de aannemer Z1Jn pr1JS 
aan. Het bestek en de aanbiedingsprijs zijn dan de bindende 
voorwaarden waaronder hij moet werken. 
Bij een bouwteam waarbij de aannemer al in de fase van het 
voorlopig ontwerp deelneemt, kan zijn taakomschrijving veel 
minder eenduidig plaatsvinden~ 
Een daarin opgenomen afstanosverklaring is het enige harde ele
ment waarop de opdrachtgever zich kan beroepen, wanneer hij niet 
met de aannemer tot overeenstemming kan komen over de uitvoering. 
Het toepassen van de afstandsverklaring houdt overigens wel in 
dat het voordeel van het afgestemd zijn van het ontwerp op de 
produktiewijze van de aannemer onmiddellijk komt te vervallen. 
Het werken met bouwteams brengt dus voor de opdrachtgever nogal 
wat onzekerheid met zich mee, onzekerheid over de mate waarin 
de aannemer zijn taken in de voorbereiding verricht en onzeker
heid of de samenwerking ook leidt tot een redelijke prijs. 
Bij het kiezen van een aannemer voor een bouwteam ontbreekt het 
harde kriterium van de prijs op basis van in het bestek 
omschreven werkzaamheden. Men zal veelal af moeten gaan op eerder 
opgedane ervaringen met aannemers. Het is overigens de vraag 
in hoeverre dit reëel is, omdat men te maken heeft met steeds 
weer andere ontwerpen, bouwplaatsomstandigheden, e.d., maar 
ook met verschillen in invloed en kundigheid van architekten. 
Het enige wat hardere kriterium dat we tegengekomen zijn daar 
waar wel met bouwteams gewerkt wordt, is dat de vertegenwoordiger 
van de aannemer in het bouwteam voldoende bevoegdheden moet 
hebben en niet te ver van de uitvoering moet staan. 

Op grond van een en ander wordt in de praktijk soms een 
variant op het principe van bouwteams gehanteerd, waarbij 
de aannemer gekozen wordt middels een voorselektie op grond 
van kosteninformatie. Deze kosteninformatie behelst percentages 
voor algemene kosten, winst en risiko, gemiddeld uurloon, bouw
plaatskosten en in een aantal gevallen ook de berekening van 
een representatief onderdeel van het plan zoals een "standaard
moot" of "standaardwoning" Deze percentages worden dan vastgelegd 
in een raamovereenkomst, waarin bepaald wordt dat de verstrekte 
prijsopgaves de basis zullen vormen bij de beoordeling van de 
uiteindelijke prijsaanbieding. 
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Op deze manier wordt de aannemer vastgelegd op een aantal 
prijsafspraken en wordt toch de inbreng in en de invloed op 
het ontwerp van de aannemer gehandhaafd. 

Bij het werken in bouwteams blijft verder de vraag in hoeverre 
de kennis die de aannemer t.a.v. zijn uitvoeringsmethode in
brengt ook scholend werkt voor architekt of opdrachtgever. 
Hiervan kan alleen maar sprake zijn wanneer de aannemer konkrete 
informatie geeft, voortvloeiend uit een konkrete onderzoeksop
dracht b.v. naar specifieke uitvoeringsproblemen op het bouw
terrein e~ alternatieve technische oplossingen en de kostenkonse
kwenties daarvan. 
Gegeven dat de informatie van de aannemer projektgebonden is en 
bovendien gebonden is aan het op dat moment voor hem beschikbare 
materieel en personeel, zal men echter vooral voldoende 
ervaringen met de betrokken aannemer moeten hebben. In de 
praktijk blijken die ervaringen nogal persoonsg~bonden te Z~Jn. 
Uit ons onderzoek blijkt dat systematisch opslaan van infor
matie en evalueren van projekten of pogingen daartoe, slechts 
gebeurt in het kader van de kostenbewaking. Tijdsdruk en 
gebrek aan mankracht lijken hierbij een rol te spelen. 

Al met al zal het duidelijk zijn dat bij het werken met aan
nemers in een bouwteam als oplossing voor het gebrek aan des
kundigheid vraagtekens geplaatst kunnen worden. Omdat de farmale 
positie van de opdrachtgever naar de aannemer toe verzwakt wordt 
is juist kundigheid van de andere deelnemers gewenst om de 
aannemer vo~doende tegenspel te kunnen bieden. Waar men deze 
kundigheid bezit schakelt men over op het werken met de 
beperkte vorm van bouwteams. 

In de interviews werd voornamelijk in Rotterdam en Amsterdam 
de nadruk gelegd op de voordelen die het bieden van kontinuiteit 
aan aannemers zou kunnen opleveren. Die voordelen ontstaan 
doordat de aannemer zijn ploegen kan ~aten doorwerken, en zijn 
materieel kan blijven inzetten. Het gaat hierbij dan om kosten
besparing, maar ook om kwaliteitsverbetering en vermindering 
van stagnaties doordat de ploegen beter ingewerkt en op elkaar 
ingespeeld zijn. 
Bij de aanbesteding en/of voorselektie worden dan ook o.a. aan
nemers uitgenodigd waarvan men weet dat een projekt af aan het 
lopen is. Dit is een vrijblijvende manier van bieden van konti
nuiteit, omdat een andere aannemer die gunstiger biedt, uitein
delijk toch de opdracht krijgt. 
Het bij de aanbesteding konsekwent bieden van kontinuiteit 
aan aannemers zijn we alleen in Rotterdam bij de vernieuwbouw 
tegengekomen. Het voornaamste doel hiervan is de aanwezige 
bouwkapaciteit zo optimaal mogelijk te benutten. 
De Gemeente Rotterdam probeert dit te bereiken door de planning 
van de projekten in overeenstemming te brengen met de planning 
van de aannemer. Daartoe wordt bijgehouden waar iedere aannemer 
in Rotterdam werkzaam is en in welk stadium van het uitvoerings
proces hij bezig is. Op grond van deze martkverkenning nodigt 
men dan een aannemer uit voor een bouwteam. 
Zo'n marktverkenning lijkt een te onzekere basis voor de planning 
van projekten. 
Het schaalgebied waarop de aannemers werken is veelal groter 
dan de Gemeente Rotterdam. De aannemer heeft daardoor de mogelijk
heid om zijn werkterrein naar elders te verleggen. 
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De Gemeente heeft dus weinig garantie dat door het bieden van 
kontinuiteit de aannemers in Rotterdam werkzaam blijven, en 
zoekt dan ook naar middelen om meer greep te krijgen op de 
planning van de aannemers. Een zo'n middel is dan om te gaan 
werken met meerjarenafspraken met aannemers, waarbij zowel 
Gemeente als aannemer gebonden worden aan een serie projekten. 
Deze werkwijze stelt hoge eisen aan de organisatie van de bouw
processen bij de betrokken projekten. De voorbereiding van de 
plannen moet nauw aansluiten en afgestemd zijn op de uitvoering. 
In Rotterdam wil men dit verwezenlijken door de aannemer ge
durendP de afgesproken termijn met een vaste architekt te laten 
werken·. 
Dit bouwteamkoppel moet dan voor die meerjarenopdracht tot een 
standaarddetaillering komen. Op basis hiervan worden dan met 
de Gemeente afspraken over prijzen gemaakt (uurloon, bouwplaats
kosten, algemene kosten, winst en risiko) . Bestek en begroting 
worden dan door het bouwteamkoppel uitgewerkt. 
Stagnaties die hierbij op zouden kunnen treden door kapaciteits
of kapaciteitenproblemen bij architekten zouden opgevangen 
kunnen worden doordat de Gemeente (dienst VHV) als deelarchi
tekt gaat optreden. 

Het in de probleemstelling al genoemde middel van bieden van 
kontinuiteit, wordt vooral door aannemers gepushed. (AVBB) 
Het gaat daarbij echter wel om een andere opvatting over konti
nuiteit bieden, dan we in Rotterdam zijn tegengekomen. Van aan
nemerszijde gaat het vooral om het garanderen van voldoende werk
voorraad, zodat de werkgelegenheid niet in gevaar komt. Het 
wordt dan ook als taak van de Gemeente gezien woningbouwplannen 
zodanig voor te bereiden, dat.schommelingen in de produktie en 
werkgelegenheid zoveel mogelijk worden voorkomen. 
Dit vereist van de Gemeente dat zij de planning van de vraag 
enerzijds beter zal moeten afstemmen op de financiële planning, 
ruimtelijke ordeningsprocedures, herhuisvesting etc. en ander
zijds beter af zal moeten stemmen op de beschikbaarheid van bouw
kapaciteit. ( 7) . 
Naar deze opvatting wordt er door de Gemeente alleen maar inge
grepen in de planning van de vraag. 
De Rotterdamse opvatting gaat verder. Om te garanderen dat het 
bieden van kontinuiteit ook effekt heeft, wordt ook ingegrepen 
in de planning van de aannemer. 
Deze werkwijze stelt duidelijk hogere eisen aan de Gemeente. 
De planning van de voorbereiding van plannen zal afgestemd 
moeten worden op de planning van de uitvoering. Hiervoor is extra 
kennis nodig van de uitvoeringsmethode en personeelskapaciteit 
van de aannemers, om bouwtijd in te kunnen plannen en pro-
jekten te kiezen die naar groote, differentiatie e.d. ge' 
schikt Z1Jn. Het afstemmen van de planning van uitvoering en 
planning van voorbereiding op elkaar houdt in, dat beide be
waakt moeten worden. 
Deze werkwijze impliceert dat de Gemeente als koördinerende 
instantie greep moet kunnen hebben op het totale bouwproces. 
Een dergelijke werkwijze kan zorg dragen voor een optimalere 
realisering van een deel van de vraag. ft echter staan 
dat een gunstige beinvloeding van de prijs hiervan zal 
afhangen van de marktsituatie. 
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We kunnen uit het vorige hoofdstuk. konkluderen dat wat betreft 
de invloed op het bouwproces zich verschuivingen aftekenen. 
Zo hebben Gemeente en bewoners hun invloed binnen de opdracht
geving vergroot, ten koste van de woningbouwvereniging. 
Binnen de planvorming hebben architekten terrein moeten prijs
geven aan kostendeskundigen en binnen de uitvoering neemt, zij 
het voorzichtig, de invloed van de Gemeente toe. 
Hoewel gezien de vervulling van de taken de bewoners niet zo'n 
grote rol (kunnen) spelen in het bouwproces, oefenen zij 
indirekt een grote invloed uit. De Gemeente wordt onder druk 
gezet, om haar greep op het bouwproces bij de stadsvernieuwing 
te vergroten. 
Het is de vraag of de Gemeente haar inspanning om een grotere 
greep op het bouwproces te verwerven kan volhouden, wanneer 
de politieke druk en ondersteuning vanuit de bewoners zou weg
vallen. Een belangrijke vraag ook als we zien dat waar met 
garantiehuren wordt gewerkt, waarbij in het beginstadium van een 
projekt de vaststelling van de huur plaatsvindt, de gemeen
telijke inspanningen t.a.v. de kosten beheersing van bouwproces
sen het zonder de politieke druk en belangstelling van de 
bewoners moet stellen. 
In het volgende gaan we na hoe de verschuiving in invloed 
gerealiseerd is via taakverschuivingen binnen het bouw
proces. 

In Amsterdam oefent de Gemeente veel invloed uit via de kosten
bewaking en aanbesteding. 
Een en ande~ vloeit voort uit de budgetbewaking die door de 
Gemeente noodzakelijk wordt g~acht in verband met de 
budgetteringsmaatregel van de Overheid. Ingevolge deze maatregel 
moet de Gemeente n.l. een stedelijk budget opstellen en verdelen 
over de verschillende projekten. 
Voor die budgetbewaking zijn ter koördinatie van de daaruit 
voortvloeiende taken, binnen de Gemeente twee groepen opge
richt: de budgetoverleggroep en de aanbestedingsclub, die 
respektievelijk in de planvoorbereidingsfase en in de aan
bestedingsfase en de budgetbewaking koördineren. 
Deze centrale bewaking van het budget wordt noodzakelijk geacht 
omdat de gemiddelde kosten per projekt wel mogen afwijken, 
maar het totale jaarbudget niet overschreden mag worden. 
De Gemeente toetst de plannen aan budgetafspraken en onderhandelt 
op basis van deze toetsing met opdrachtgevers, architekten 
en bewoners over de eventueel daaruit voortvloeiende plan
wijzigingen. Daarnaast kontroleert de Gemeente de ramingen 
en begrotingen van architekten. Teneinde het budget bij de 
aanbestedingsfase te bewaken, adviseert de Gemeente ten aanzien 
van aannemerskeuze en wijze van aanbesteding. 
Zij beslist ten aanzien van de afwijkingen van het budget 

dens de aanbesteding. 
De Gemeente neemt hiermee taken die de woningbouwverenigingen 
zouden kunnen verrichten op zich, te weten kontrole op kosten
bewaking van architekten en aanbesteding. Voor het vervullen 
van deze taken kan de Gemeente over meer informatie beschikken 
dan de woningbouwverenigingen. Zij kan beschikken over een 
overzicht van het marktgebeuren (waar welke aannemer bezig 
is), over (bedrijfs) gegevens van de in Amsterdam werkzame 
aannemers en over de in Amsterdam gerealiseerde aanbestedings-
prijzen die verwerkt in het kosteninformatiesysteem. 
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In Rotterdam is vanuit de Gemeente het Q en Q team belast met 
de begeleiding en kontrole van de bouwprocessen. Dit team houdt 
zich bezig met kostenbewaking, maar legt daarnaast, meer dan 
in Amsterdam het geval is, de nadruk op de organisatie van de 
bouwprocessen, waarbij het gaat om een optimale benutting 
van de kapaciteit van de Gemeente, de ontwerpkapaciteit en de 
aannemerskapaciteit, en om bouwprocessen zo gestroomlijnd mo
gelijk te laten verlopen. 
De voorstellen die van daaruit gedaan worden, bepalen voor 
een deel inhoudelijk de taken van de andere deelnemers en plaatsen 
deze in de tijd (draaiboeken) . (8) . 
Zo worden terwille van het aaneenrijgen van kleine projekten tot 
bouwstromen, richtlijnen gegeven voor het architektenwerk en 
afspraken gemaakt ten aanzien van ontwerp, detaillering en 
bestek tussen Q en Q, gemeente en aannemers. 
Het werken met bouwstromen kan ook invloed uitoefenen op de archi
tektenkeuze. 
In het licht van meerjarenafspraken met aannemers, wordt invloed 
uitgeoefend op de organisatie van aannemers en worden samen
werkingsverbanden ten aanzien van het maken van standaard
details, bestek en begroting, voorgeschreven aan architekten 
en aannemers (bouwteamkoppels). 
Bij de organisatie lijkt het Q en Q team er naar te streven 
de leemte in kennis van architekten en opdrachtgevers op te 
laten vangen door de aannemer. 
Dat houdt voor de taakverdeling binnen het bouwproces in dat 
een aantal taken van de opdrachtgever en architekt ten aanzien 
van kostenbewaking en aanbesteding wordt overgenomen door de 
Gemeente en dat de architektentaken zoals detaillering en bestek 
voor een deel samen met aannemers en het Q en Q team moet worden 
verricht en dat in een aantal gevallen de Gemeente zelf als deel
architekt ten aanzien van bestek en detaillering op kan treden. 

In Alkmaar vervult de Gemeente nauwelijks taken in het bouwproces 
en is de traditionele taakverdeling, waarbij de architekt in de 
voorbereiding een centrale rol speelt, gehandhaafd. 
Zo worden zelfs projekten waarbij de Gemeente zelf opdracht
gever is (renovatie van gemeentewoningen in de Spoorbuurt) ver
richt door een adviesburo dat alle mogelijke architektentaken 
op zich neemt tot en met aanbesteding en direktievoering. 
Alleen bij partikuliere woningverbetering treedt de Gemeente 
als organisator op, waarbij echter een groot deel van deze 
taak weer uitbesteed wordt aan een adviesburo. 

In Groningen is de invloed van de Gemeente op taken in het 
bouwproces ook gering, het dat zij de laatste jaren wel .meer 
invloed op kostenbewaking en aanbesteding-wordt uitgeoefend, 
in zoverre dat er nu een toetsing van de architektenbegroting en 
aannemerssom plaatsvindt en dat er adviezen worden gegeven t.a.v. 
de aanbestedingsvorm 
Er is hier duidelijk sprake van een minder professionele aan
pakTdan in Rotterdam en Amsterdam, hetgeen verband houdt met 
de geringe mankracht, die met name de dienst VHV kan leveren. 
Opbouw van een informatiesysteem e.d. is niet mogelijk. 
Gezien de geringe mankracht enerzijds en het belang dat aan 
een goede kostenbewaking gehecht wordt anderzijds, wil de 
Gemeente dat de woningbouwverenigingen hierin een grotere rol 
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gaan spelen. Dit temeer daar de budgetteringsmaatregel die 
voor Groningen ook gaat gelden een aanslag doet op de mankracht 
t.b.v. het opstellen van budgetten en de bewaking daarvan. 
Voor die kostenbewaking schakelen de woningbouwverenigingen 
veelal extra kostendeskundigen in. 

We kunnen konstateren dat in de grote steden een taakverschuiving 
plaatsvindt naar de Gemeente toe, waarbij de rol van de woning
bouwverenigingen wordt beperkt, terwijl in een kleinere stad 
'ziTs"Grorilngen~de rÖl van de woningbouwverenigingen juist 
groter wordt gedacht. 
Wat betreft de grote Gemeentes geldt dat het terugdringen van 
de rol van de woningbouwverenigingen te maken heeft met 
gebrek aan kennis en geschikte mankracht bij de woningbouw
Vérertigingen, maar ook met het gegeven dat: de bemoeienissen van 
eem afzonderlijkè woriingb~ciuwvereniging zich over een beperkt 
aantal projekten uitstrekken, waardoor he~ voor kostenbewaking 
een aanbesteding noodzakelijk geachtezichtop het verdere markt
gebeuren, ontbreekt. 
Daar komt bij dat de Gemeente in staat is de taken zoals or
ganisatie, budgetbewaking en aanbesteding te verrichten tegen 
de achtergrond van het te realiseren programma. De Gemeente 
is dan ook in staat om middelen ter afstemming van vraag en 
aanbod, zoals we die behandeld hebben, te hanteren. 
Vanuit de politieke druk op de Gemeente om de stadsvernieuwing 
op gang te brenge moet deze wel het voortouw nemen. 
Van hieruit is het verklaarbaar dat de Gemeentes ook de rol van 
grotere woningbouwverenigingen, die wel een technische staf 
en kennis en ervaring hebben, trachten terug te dringen naar 
taken die in de beheersfeer liggen. 
De woningbouwverenigingen tekenen hiertegen bezwaar aan en zoeken 
naar middelen om hun taken in de voorbereiding van plannen te 
behouden en beter te vervullen. 
Een argument hierbij is dat de woningbouwvereniging het beste de 
direkte belangen van de bewoners kan behartigen. De Gemeente 
zou deze belangen ondergeschikt maken aan het stedelijke belang. 
Hiertegenover staat o.i. dat de bewoners veelal meer invloed 
op de gemeente kunnen uitoefenen dan op woningbouwverenigingen. 
Een middel van woningbouwverenigingen om hun positie te 
versterken is het stichten van een bouwburo, waarbinnen 
woningbouwverenigingen een gezamelijke staf opbouwen, die 
enerzijds een soort databank kan vormen van alle ervaringen 
van de afzonderlijke woningbouwverenigingen en anderzijds taken 
in de voorbereiding van bouwplannen kan verrichten. 
Het is dan mogelijk om technische mensen (zoals kalkulators) 
aan te trekken, die voor een afzonderlijke woningbouwvereniging 
niet rendabel zijn. 
Een dergelijk buro vereist uiteraard wel een bereidheid tot 
samenwerken van de woningbouwverenigingen. Een bereidheid, 
die in twijfel getrokken kan worden gezien het gebrekkig 
funktioneren van huidige federaties van woningverenigingen. 
Voor de Gemeentes kan een bouwburo een vermindering van in
vloed op het bouwproces betekenen, temeer daar zij toch al be
perkt greep heeft op het beleid van woningverenigingen. 
Uitzcnderling hierop vormt het Gemeentelijk woningbedrijf, een 
eventueel middel voorde Gemeente om de door haar voorgestelde 
werkwijze althans voor een aantal projekten toch door te kunnen 
voeren. In Amsterdam lijkt men dit met de reorganisatie van 
het woningbedrijf enigszins voor ogen te hebben. 
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Het accent lijkt daar wat betreft het funktioneren van het 
woningbedrijf, gelegd te worden op het beheersaspekt. 
Ook in Groningen denken de woningbouwverenigingen aan het 
oprichten van een bouwburo. De kans van slagen lijkt daar 
groter dan b.v. in Amsterdam, vanwege de positievere houding 
van de Gemeente. 

De hierboven beschreven bouwburo's Z~Jn vooral bedoeld om 
taken als kostenbewaking en aanbesteding op zich te nemen. 
Onder dezelfde titel "bouwburo" wordt ook een geheel andere 
organisatie verstaan die is opgezet in het kader van de 
partikuliere stadsvernieuwing. Ideeën over zo'n bouwburo voor 
de partikuliere stadsvernieuwing zijn we in Alkmaar tegen
gekomen. (9) . 
Deze partikuliere stadsvernieuwing komt nauwelijks van de grond, 
deels door versnjpperd eigendom: veel financieel zwakke eige
naars (eigenaar/bouwer) , de onbekendheid van deze eigenaars 
met subsidiemogelijkheden en procedures en onervarenheid van 
deze eigenaars in de funktie van opdrachtgever voor het 
bouwen. 
Daarbij komt uiteraard de financieel ekonomische situatie van 
het moment met haar hoge rentevoet, die investeren weinig aan
trekkelijk maakt. 
Bouwburo's kunnen dan woningverbetering stimuleren, voorlichting 
kunnen geven over verordeningen, subsidieregelingen, bouw 
vergunningaanvraag, vormgeving en detaillering, zorg kunnen 
dragen voor het maken van tekeningen, standaardoplossingen 
aan kunnen bieden en de uitvoering kunnen begeleiden in zaken 
als materiaal aankoop en bemiddeling met aannemers. 
Het accent bij zo'n buro lig~ op de organisatie van het 
bouwproces. 
Zo'n bouwburo zou in Alkmaar in de plaats moeten komen van de 
Gemeentelijke projektburo's die vastgelopen zijn op de hier
archische verhoudingen binnen de Gemeentelijke organisatie (10). 
Deze,bouwburo's werken in een aantal plaatsen al en lijken 
daar Q._ok effekt te hebben. Binnen dit onderzoek echter, hebben 
we dit o.i. belangrijke middel niet in de interviews kunnen 
meenemen. 
Dit geldt tevens voor de diskussie in hoeverre zo'n bouwburo 
onafhankelijk, vanuit de Gemeente of vanuit de woningbouwver
enigingen opgezet moet worden. Hierbij werd wel in Alkmaar 
opgemerkt dat de financiële armslag om zo'n bouwburo op te 
zetten, binnen de huidige subsidieregelingen minimaal is. 

Recent is de diskussie t.a.v. gemeentelijke bouwbedrijven 
enigszins aangewakkerd door de getoonde belangstelling van 
ó.a. de gemeente Rotterdam en Amsterdam om deel te nemen 
in twee woningbouwbedrijven van Nederhorst (11). 
Voldoende aanleiding voor ons om dit punt mee te nemen in de 
interviews. 
Er werd echter afhoudend gereageerd. In strijd met de gemeentelijke 
akties dienaangaande verklaarden onze zegslieden de haalbaarheid 
van dergelijke gemeentelijke bouwbedrijven te betwijfelen. 
Verder denkt men een aantal van de voordelen van een dergelijk 
bedrijf zoals verkorting onderhandelingstijd, kontinue 
produktie, invloed op de bedrijfsvoering, ook binnen te·kunnen 
halen met andere middelen, zoals het bieden van kontinuiteit . 
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Overigens komt de gemeente Rotterdam met de werkwijze 
t.a.v. meerjaren afspraken met aannemers e.d. waarbij 
door de gemeente invloed op de organisatie van de 
uitvoering wordt uitgeoefend dicht bij wat onder een 
gemeentelijk opdrachtgevend bouwbedrijf (12) verstaan 
kan worden, een bouwbedrijf dat zich binnen de 
uitvoering beperkt tot de organisatie van de 
uitvoering •. 

Een andere bekende variatie op het thema gemeentelijke 
bouwbedrijven waarbij opdrachtgevers hun onderhouds
diensten dermate uitbreiden dat zij zelf kleine pro
jekten kunnen uitvoeren, zijn we door de keuze van de 
onderzochte gemeenten niet tegengekomen (13). 
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NOTEN. 

(1) Zie ook "Ontwerpregels voor nieuwbouw in open gaten 
Rotterdam" 1978. 

(2) We hebben hierbij ook de interviews geraadpleegd van 
Hans Meijs en Jeroen Verschuren met: A. v/d Bremer, 
(DHV BV), Amersfoort maart 1980. 
en met A. v. Wijngaarden (Q en Q team} Rotterdam, 
april 1980. 
(nog niet gepubliceerd) . 

(3) "Rapport inzake resultaten van de woningbouw" 
Moret en Limperg, accoutantsburo, Amsterdam 29 sept. 1978 

(4) Uitspraak van E. Scholten (Q en Q team) gedaan op de bij
eenkomst PCC {Projekt Coördinatie Collectief), Speciaal 
Rotterdam 28 maart 1980. 

(5) Zie ook "Inschakeling van aannemer bij nieuwbouwplannen" 
Q en Q produktie, maart 1980. 

(6) Zie ook "Werken met Bouwteams", blz. 89 SBR, 1979. 

(7) Zie ook "Kontinuiteit in de bouw, mythe of mogelijkheid", 
IVA, den Haag 1979. 

(8) Zie ook "Draaiboek nieuwbouw in open gaten", 
Q en Q, Rotterdam 1977. 

(9) Zie ook "Bouwen door de buurt", een onderzoek naar het 
funktioneren van bouwburo's, Herman van Vliet (LAS). 
Alkmaar, 1979. 

(10) "Iedere verbetering is een verbetering", OBGO/LAS, 
Alkmaar, 1979. 

(11) Zie de brief aan diverse ministers (sociale zaken, economisch 
zaken, VRO) van B&W van A'dam en R'dam, 10 april 1979. 
no. 422 VH. 

(12) Zie voor opdrachtgevend gemeentelijk bouwbedrijf ook 
"rapport inzake gemeenschapsbouwbedrijf", blz. 45 e.v. 
Gemeenteblad 1968, bijlage N. Amsterdam. 

(13) Zie hiervoor bijv. ook de lezing van J.der Kinderen, voor
zitter woningbouwvereniging Volksbelang Helmond, opgenomen 
in "Kosten Sociale Woningbouw", deel 2. 
THD Kerngroep Volkshuisvesting. 
THE Vakgroep Bouw Produktie Technologie, Delft/Eindhoven, 
oktober 1979. 
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Hoofdstuk 5 Konklusies en aanbevelingen. 

Bij de start van dit onderzoek is de vraag gesteld in hoeverre 
middelen geschikt zijn om vraag en aanbod van bouwkapacitet bij 
s.v. op elkaar af te stemmen. Reeds de wetenschap dat geen van 
deze middelen door alle aan het bouwproces deelnemende partijen 
(Rijk, Gemeente, opdrachtgever, architekt, bewoners, aannemer) 
als zaligmakend wordt aangeprezen, had ons wantrouwen moeten 
wekken. 
Ieder middel afzonderlijk dient slechts het belang-van een van 
de deelnemende partijen en beperkt zich tot een specifiek deel 
van het bouwproces, zonder de komplexe samenhangen binnen dit 
proces recht te kunnen doen. 
In de loop van het onderzoek is dan ook steeds duidelijker ge
bleken dat geen van de genoemde middelen adekwaat is om een 
werkelijke bijdrage te leveren aan de oplossing van de probleem
stelling. 
De grootste knelpunten daarbij zijn te vinden in: 
-de organisatie van de produktie, die voor bijna ieder bouwbedrijf 
verschilt en die zeker voor het hele skala van bedrijven dat 
zich met woningbouw bezighoudt {van traditioneel tot grote 
elementenbouw) zeer grote verschillen oplevert. 

-de situatie op de woningbouwmarkt; de resultaten die te bereiken 
zijn blijken steeds weer ondergeschikt aan de bestaande markt
situatie. Waar ieder genoemd middel op zich theoreties voordelen 
te bieden heeft, is het praktiese resultaat bijna volledig af~ 
hankelijk van de marktsituatie van het moment. 

Van de bestudeerde gemeenten, is de Gemeente Rotterdam de enige 
waar men zich van de genoemde -problemen zeer wel bewust is. Men 
heeft daar de belangrijke stap gemaakt naar het in samenhang ge
bruik maken van de genoemde middelen. Hierdoor is het mogelijk 
voor ons om ook een situatie waarin men de diverse middelen samen
hangend aanwendt te evalueren. 

We zien in Rc~terdam een. legpuzzel, waarvan de stukjes redelijk 
in elkaar lijken te passen. 
Men hanteert ontwerpregels gekoppeld aan standaarddetailleringen, 
enerzijds om ontwerp- en produktiewijze opelkaaraf te stemmen, 
anderzijds om het mogelijk te maken diverse kleinere bouwlokaties 
tot één bouwstroom aaneen te rijgen en op die wijze tot bouw
opgaven te komen, die aansluiten bij het aanbod op ~e Rotterdamse 
woningbouwmarkt. (Middelgrote en grote bouwbedrijvèn). 
Tegelijkertijd tracht men te komen tot meerjaren afspraken met 
bouwbedrijven, hetgeen door het garanderen van kontinuiteit de 
bouwbedrijven in staat zou stellen zich specifieker op de vraag 
op de Rotterdamse woningbouwmarkt in te rièhten. 
Om de mogelijke voordelen van e.e.a. aan de opdrachtgever te doen 
toevallen, besteedt men veel aandacht aan de kosteninformatie en 
kostenbewaking en aan de aanbestedingsprocedure, waarbij men dan 
weer veelal in een gereduceerde vorm van bouwteamverband werkt. 
Een vorm van bouwteam waarmee men niet in een afhankelijke positie 
van de aannemer geraakt, maar wel de mogelijkheden heeft om de 
specifieke kennis die de aannemer van zijn eigen produktiewijze 
heeft, nog in het planproces operationeel te maken. 

Bij elkaar een kemplex samenstel van maatregelen en opbouw van 
deskundigheid. Zeker niet volmaakt, maar roeiend met de riemen 
die men heeft nog volop in beweging en ontwikkeling. 
Afgezien van de overweging dat de kapaciteit van het gemeentelijk 
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apparaat zo effektief mogelijk moet worden benut om de omvangrijke 
bouwopgave die Rotterdam heeft te realiseren, zijn twee voor ons 
belangrijke doelenvandeze manier van werken te onderscheiden: 
1. het zo goed mogelijk van de aanwezige produktiekapaciteit ge

bruik maken om tot realisering van het woningbouwprogramma 
te geraken, 

2. de financiële voordelen van deze afstemming in de zak van de 
opdrachtgever te doen belanden i.p.v. in die van de bouwbedrijven 

Als we weten dat over het algemeen onderhandelingen met bouwbe
drijven die reeds eerder op de in Rotterdam gehanteerde wijze 
gewerkt hebben, binnen zeer korte tijd afgerond zijn, dan is 
het gewettigd aan te nemen dat de eerste doelstelling in ieder 
geval in redelijker mate gerealiseerd wordt. 
Anders ligtdit bij de tweede doelstelling. Hier blijkt de markt
situatie een belangrijker rol te spelen, dan alle middèlen die 
de Gemeente Rotterdam aanwendt om greep op de prijzen te krijgen. 
Juist waar in Rotterdam grote en middengrote bedrijven opereren 
blijkt het onmogelijk op de lokale markt de kostenvoordelen 
die de Rotterdamse werkwijze oplevert ook in de prijzen tot 
uitdrukking te brengen. De bouwer die deze voordelen niet zelf 
mag genieten vertrekt naar een andere (lokale) markt. 

Hier wordt duidelijk dateenaanpak van het vraagstuk van af
stemming van vraag en aanbod op een zodanige wijze, dat hiermee 
ook prijzen rechtstreeks aan kosten gekoppeld zijn niet mogelijk 
is zonder regulerende maatregelen op woningmarktnivo. 
Hier zou dus een taak voor het Rijk liggen. We komen hier later 
op terug. 

Een ander aspekt van de werkwijze in Rotterdam is de kennis die 
nodig is om op een dergelijke wijze te opereren. 
Het opstellen, maar ook het hanteren en verder evalueren van 
ontwerpregels vraagt een gedegen kennis en inzicht in de wijze 
van produceren, vooral in organisatorische zin. 
(N.B. de Rotterdamse regels beperken zich in principe tot één 
produktiewijze, het werken met wand- en tafelkisten). 
Het gebruik van standaarddetails vraagt enerzijds inzicht in de 
produktiewijze, de arbeid en de organisatie van arbeid moeten 
standaard zijn, en anderzijds inzicht in kwaliteit en architektonisc 
mogelijkheden van details. 
Het opzetten, bijhouden en evalueren van ~osteninformatiesystemen 
vraagt veel mankracht en kennis , evenals het gebruik van de 
kosteninformatie t.b.v. de kostenbewaking. 

Het geheel operationeel maken en houden naar de bouwbedrijven toe 
vraagt een kennis van de organisatie van het próduktieproces, 
die die van de gemiddelde aannemer verre overschrijdt. 
Wat betreft de marktsituatie dient men de vraag te kennen op het 
vlak van de gewenste bouwsnelheid, projektomvang, bouwplaats
kenmerken, gewenste differentiatie, woonvorm en gewenste platte
grond e.d. Het aanbod op gehanteerde bouwmethode, arbeidskapaciteit, 
ordeportefeuilles, marktpositie. 

Slechts het apparaat van een grote gemeente heeft voldoende kapa
citeit, kapaciteiten en ervaring om zich adekwaat met dit soort 
zaken bezig te houden. 
Maar we zagen reeds dat dan blijkt dat het schaalgebied om de 
mogelijke voordelen te effektueren te klein is. Wilmeneffekt 
bereiken dan zou op woningmarktnivo op deze wijze geopereerd 
moeten worden. 
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Beide aspekten, regulering van de woningmarkt en de benodigde 
kennis voor een dergelijke wijze van opereren brengen ons op 
voorwaarden die op bovengemeentelijk nivo vervuld moeten worden 
om de afstemming van vraag en aanbod op de woningbouwmarkt tot 
stand te brengen. 
Hierbij zij vooraf opgemerkt dat uit het onderzoek duidelijke naar 
voren is gekomen dat van een specifieke stadsvernieuwingswoning
bouwmarkt{m.u.v.watrenovatie)"in ieder geval aan de aanbodzijde 
geen sprake is. Dit betekent o.i. dat maatregelen op bovenge
meentelijk nivo dan ook de gehele woningmarkt moet betreffen, 
waar het om regulering van de aanwending van bouwkapaciteit gaat. 
Aan de vraagzijde is de stadsvernieuwing wel een specifieke 
sektor. Rijksingrijpen op of heinvloeden van de vraagzijde kan 
dus wel specifiek betrekking op de stadsvernieuwing hebben. 

Omtrent de benodigde kennis is uit het onderzoek duidelijk ge
worden, dat slechts van de grote gemeenten verwacht kan worden 
dat zij deze verwerven, struktureren en operationeel maken. 
Voor kleinere gemeenten gaat e.e.a. hun kapaciteit(en) te boven. 

Deze konstatering roept de vraag op naar de mogelijkheden om op 
bovengemeentelijk nivo advies-teams in het leven te roepen met 
àls taak gemeenten bij te staan bij het in technies-organisatoriese 
zin struktureren van bouwprocessen. In principe analoog met de 
Rotterdamse werkwijze maar omvattender. 
Zij zouden zich niet tot één produktiewijze moeten beperken en 
inzicht moeten hebben in de totale woningbouwmarkt. 
Qua onderzoek ligt hier de vraag naar de mogelijkheden van een 
gedifferentieerd pakket van ontwerpregels en standaarddetailleringen 
dat aansluit bij een operationele kategorisering van de diverse 
produktiewijzen die op de won~ngbouwmarkt gehanteerd worden. 
E.e.a. impliceert wel dat de gemeenten een belangrijk deel van de 
opdrachtgeverstaak aan zich trekken. De taak van de wbv. komt 
daarmee hoofdzakelijk op het vlak van het beheer van de woningen 
te liggen. 
Op welke wijze bewoners deel kunnen nemen aan het bouwproces in 
deze situatie, zou een onderwerp van nadere studie moeten zijn. 

Het werk van dergelijke teams zou pas werkelijkeffekt kunnen 
sorteren als de markt voldoende gereguleerd wordt. Ook hier 
ligt een taak op bovengemeentelijk nivo. Aangezien we konstateerden 
dat aan de aanbodzijde in principe geen sprake is van een speci
fieke stadsvernieuwingsmarkt, kan ook het reguleren van de markt 
zich niet beperken tot de uit de stadsvernieuwing voortkomende 
bouwopgave, maar zal zich over de gehele wóningbouw moeten uit
strekken. 
Waar we hier spreken van regulering bedoelen we dat woningbouw
werken zodanig getemporiseerd op de markt gebracht moeten worden, 
dat deze evenwichtig blijft en wel met dien verstande dat daar
bij rekening gehouden wordt met de differentiatie in produktie
wijze, aard en omvang van de bouwbedrijven, die op de woning-
bouwmarkt opereren. · 
Het op bovengenoemde wijze struktureren van (stadsvernieuwings) 
woningbouwopgave is, waar het stadsvernieuwing betreft, niet vol
doende om tot het gewenste resultaat teLeiden. 
Eerder is reeds opgemerkt dat bij stadsvernieuwing de bewoners 
een belangrijke positie innemen in het afzonderlijke bouwproces. 
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Het struktureren van het bouwproces naar een kostenbeheersende 
vorm en het programmeren van het totaal aan bouwprocessen in 
financiële zin voorspelbaar is èn als bewoners mede belang hebben 
bij het bereiken van financieel optimale resultaten. Het bewoners
belang t.a.v. de bouwkosten moet parallel lopen met het overheida
belang hierbij en staat daarmee tegenover het belang van architakten 
en bouwbedrijven. 
Dit betekent dat: 
-de huur die bewoners gaan betalen moet volledig geschoond Z~Jn 

van bijkomende kosten die het bouwen in stadsverniéuwingssituaties 
met zich meebrengt. Het is onhaalbaar de bewoners in de ene situati 
te vragen zich te beperken om een andere situatie financieel 
haalbaar te maken. 
Dit betekent o.a. dat bij toewijzing van budgetten deze moeten 
bestaan uit een bedrag per woning + alle extra kosten die uit 
de voorgenomen lokaties voortvloeien. 

-de te betalen huur dient gekoppeld te zijn aan de stichtings
kosten en ltéfst in progressieve zin. Een gedacht die in strijd 
lijkt met de harmonisatietendensen in het huidige beleid. 

-garantiehuren in de nu bekende zin zouden vervangen moeten worden 
door een huurkorting in centen. Hetgeen wel de problemen van de 
lage inkomens en daarmee de voortgang van de stadsvernieuwing 
zou helpen op te lossen, maar de koppeling van huur aan stichtings
kosten onverlet zou laten. 

Volgéns bovenstaande gedachtengang lijkt het mogelijk binnen de 
bestaande verhoudingen in de bouwnijverheid vraag en aanbod in 
redelijke mate op elkaar af te stemmen en de bouwprijzen in de 
hand te houden. 
Van een panacé voor alle kwalen is evenwel geen sprake. 
Twee belangrijke knelpunten blijven liggen, maar deze zijn dan 
ook te zeer verweven met de struktuur van de bouwnijverhéid. 
Van een invloed op de ontwikkeling van de bouwkosten zal nauwelijks 
sprake kunnen zijn. Hiervoor zou het nodig zijn aan de produktie
wijze te sturen bij zijn verdere ontwikkeling. Maar marktbeheersing 
is bepaald nog geen produktontwikkeling -elementaire kennis op 
het gebied van de kostenopbouw en de beinvloedingsmogelijkheden 
van de kosten van onderdelen ontbreekt nog veelal. 

Groot struikelblok bij het verwerven van dit inzicht is de 
gebrekkige aansluiting tussen voor- en nakalkulatie en de diversitei 
in de organisatie van de pröduktie zoals de bouwbedrijven die kenner 
De verbinding tussen begroting (voorkalkualtie) en de nakalkulatie, 
die hiervoor noodzakelijk is, kan ~er bedrijf door eigen kalkulatc 
al moeizaam gelegd worden. Zo moeizaam dat, gezien de grote 
variatie aan opdrachten, de aannemer en zeker de kleinere aan
nemers, deze verbinding niet meer kunnen leggen. De aannemers 
weten dus zelf niet waar precies de kosten zitten, ze weten alleen 
of ze op het totale bedrag eruit springen of niet. Het ver
schijnsel van toenemende onderaanneming (door veelal kleine be
drijfjes) maakt het zich op werkèlijke bouwkosten nog troebeler. 
In ieder geval is onderzoek noodzakelijk om te komen tot kalku
latiesystemen waarbij voor- en nakalkulatie op elkaar afgestemd 
kunnen worden. Deze systemen zullen in ieder geval aan de speci
fieke eigenschappen van de diverse bouwmethoden recht moeten doen. 
Op arbèid gestandaardiseerde detailleringen zouden als uitgangspunt 
kunnen fungeren. 
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Een ander knelpunt blijft het arbeidsmarktgedrag van bouwvak
arbeiders. Het mikken op kontinuiteit, niet alleen in op
drachten maar ook in de aard van de opgave in technies/organi
satorische zin, zaL ~en deel van het mogelijke rendement missen, 
zolang bedrijven niet met een min og meer vaste arbeidersbestand 
werken. Een repetitieeffekt op termijn, over de afzonderlijke 
opdrachten heen, lijkt binnen de huidige , verhoudingen een 
schone droom. 
De mobiliteit van de bouwvakarbeider is erg groot. Zo tussen 
mei '74 en mei '76 is 54% van de bouwvakkers van werkgever ver
anderd. (1) Een oorzaak hiervan is het tekort aan geschoolde 
bouwvakarbeiders. Dat tekort wo~dt ten dele veroorzaakt door de 
veranderende vraag, maar wordt ook veroorzaakt door het ongunstige 
beroepsperspektief in de bouw: slechte werkomstandigheden, veel
vuldige werkeloosheid en geringe bedrijfsopleidingsmogelijkheden. 
De LIS-en leveren dan ook steeds minder bouwvakkers af en een 
relatief groot aantal bouwvakkers treédt uit het bouwvak. 
Een andere oorzaak van de mobiliteit van bouwvakkers is de 
grote mutatie in kleine veelal onderaannemingsbedrijven waarbij 
de finànciële risiko's groot zijn {2). 

Ook de beperkingen die aan de technische ontwikkeling worden 
gesteld vanuit de struktuur van de bouwnijverheid worden hiermee 
niet weggenomen. Zo zal de schèiding tussen ontwerp en uitvoering, 
de scheiding in aannemers en onderaannemers, de scheiding tussen 
uitvoering, materieel verhuur en toeleverende bedrijven niet 
weggenomen worden en een integrale technische ontwikkeling in de 
weg blijven staan. 

Veranderingen in de struktuur van de bouwnijverheid hebben 
we in het kader van dit vooro~derzoek niet in beschouwing ge
nomen. De struktuur van de bouwnijverheid, die op zich sterk 
samenhangt met het aanbestedingsstelsel. Aangrijpingspunten 
om hier verder over te denken, kunnen wellicht gevonden worden 
in de Engelse situatie waar agn. Direct Labouw Organisations (DLO's) 
op beperkte schaal o.a. sociale woningbouw realiseren (3). 
Deze DLO's zijn gemeentelijke bouwdiensten die niet zijn opgezet 
om met aannemers te konkureren, maar om aannemers te vermijden. 
Ze werken tegen kostprijs en zijn opgezet om aan de ene kant 
goede kwaliteit te waarborgen en aan de andere kant goede werk
omstandigheden en vast loon voor de arbeider te garanderen. 

In de Engelse diskussie pro en contra deze DLO's spelen juist 
die zaken die de hier gesignaleerde knelpunten betreffen een 
belangrijke rol. Van DLO's zegt men dat de öok door ons ge
signaleerde knelpunten aangepakt kunnen worden: ontslag van 
bouwvakkersJoor minder werkwordt veroorzaakt door het terug
draaien van woningbouwprogramma's en is als zodanig herkenbaar 
als een politieke beslissing en niet meer afhankelijk is van het 
marktgedrag van aannemers; 
verbetering van de werkomstandigheden zoals veiligheid e.d. 
wordt dan niet meer gezien als een vermindering van winst of 
konkurrentiepositie; 
dit geidt ook voor de bedrijfsopleiding van bouwvakkers, die 
dan systematisch aangepakt kan worden; 
ontwerp en uitvoering hoeven niet meer noodzakelijk gescheiden 
te worden; 
planmatiger investeren is mogelijk. 

Gezien bovenstaande lijkt ons dat de recente en ook al weer dood
gelopen diskussie over gemeentelijke bouwbedrijven een DLO
prikkel nodig heeft. 
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Noten: 

( 1) zie Arbeidsmarktgedrag voor bouwvakkers 

(2) zie De Bouwbedrijven in 1977 

(3) zie ook Building with Direct Labour 
direct Labour Collective 1978. 
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