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I. WOORD VOORAF, ACHTERAF GESCHREVEN 

Beste lezer, 

Trots presenteer ik u hierbij mijn afstudeeronderzoek. 

Dit afstudeeronderzoek dient ter afronding van de mastertrack Construction Management & Engineering 

aan de Technische Universiteit Eindhoven. Met dit onderzoek, dat heeft plaatsgevonden in de periode 

september 2007- mei 2008, is zowel de studie alsmede mijn gehele studententijd officieel afgerond. 

Het masterproject, direct voorafgaand aan de afstudeerperiode, heeft mede het onderwerp van dit 

onderzoek bepaald. Het Living Building Concept heeft mijn aandacht getrokken door de innovatieve 

manier van denken en de benadering van de bouwwereld vanuit de normale consumentenmarkt. 

Ogenschijnlijk eenvoudig, maar complex naarmate er verder op ingegaan wordt. Ik hoop dat dit 

onderzoek heeft kunnen bijdragen aan het concretiseren van een gedeelte van het Living Building 

Concept en men zich ervan bewust is dat, naast de prijs, de waarde bij de ontwikkeling van huisvesting 

centraal moet staan. Want zou het niet fantastisch zijn als alle gebouwen meer waarde leveren aan de 

opdrachtgever, de gebruikers, de omgeving en zelfs de gehele maatschappij. 

Het onderzoek is tot stand gekomen met medewerking van meer personen dan ik rederlijkerwijs kan 

benoemen. Allereerst wil ik mijn collega's van Heijmans Bouw BV bedanken, in het bijzonder Peter 

Frolichs en Hilde van der Velde. Hilde voor de begeleiding tijdens de (moeizame) start en Peter voor de 

langdurige, intensieve begeleiding daarna. Daarnaast wil ik mijn begeleiders vanuit de Universiteiten, 

Prof.dr.ir. Bauke de Vries en Prof.dr.ir. Hennes de Ridder, bedanken voor hun kritische, maar altijd 

ondersteunende houding ten aanzien van het product en het proces. Ook gaat mijn dank uit naar Astrid 

Kemperman, die voor de nodige zekerheid heeft gezorgd bij het uitvoeren van de statistische analyses. 

'Last but not least' gaat mijn dank uit naar mijn vriendin Sofie, die mijn technisch getinte verhalen heeft 

moeten aanhoren, wetende dat er ooit een einde aan zou komen. Mijn dank gaat tevens uit naar mijn 

ouders, voor de nodige mentale en inhoudelijke steun. Ook mijn 'afstudeerbuddy' Tim mag niet worden 

vergeten, met wie ik plezierig heb samengewerkt en met wie ik de nodige uurtjes heb kunnen 

discussiëren en brainstormen over de knelpunten tijdens het onderzoek. 

Nu, rustig starend naar mijn beeldscherm, realiseer ik mij dat het niet veel gescheeld had of ik was naar 

de KMA gegaan om vlieger te worden. Net voordat de colleges in september van start gingen, ben ik 

alsnog op het 'rechte' pad gekomen: de 'bouw'. Ik kijk vol enthousiasme uit naar de komende periode. 

Een periode waarin ik eindelijk de theoretische kennis in de praktijk kan toepassen, om er vervolgens, 

wellicht achter te komen dat die theorie toch allemaal net iets anders functioneert in de praktijk. 

De afgelopen periode is de meest uitdagende en dynamische periode uit mijn leven geweest, waar ik 

met tevredenheid op terug kijk. Dan rest mij nu niets anders meer dan u veelleesplezier toe te wensen. 

Arjan Walraven 

Rosmalen, mei 2008 
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11. SAMENVATTING 

Opdrachtgevers die een bouwwerk willen realiseren hebben tot op heden voornamelijk volgens de 

traditionele manier aanbesteed, namelijk aan de hand van een uitgewerkt, vastomlijnd bestek en 

ontwerp. Daarbij worden de aanbiedingen van de opdrachtnemers hoofdzakelijk beoordeeld op de 

laagste prijs . In de theorie en de praktijk blijkt dat deze gunningsmethodiek niet leidt tot een innovatief, 

creatief en goedlopend proces. Met het innovatief aanbesteden en daarbij de vraag specificeren in 

functies cq prestaties en de actuele 'economisch meest voordelige aanbieding' (EMVA) 

gunningsmethodiek (waarbij naast de prijs tevens de waarde centraal staat) krijgt de opdrachtnemer de 

kans om meerwaarde te creëren. De creativiteit verschuift hierdoor van de opdrachtgever naar de 

opdrachtnemer, waarbij de focus ligt op het creëren van meerwaarde. 

Waarde 

Het doel van het onderzoek is het overhandigen van aanbevelingen aan opdrachtnemers om 

meerwaarde te kunnen creëren voor opdrachtgevers van huisvesting voor primair onderwijs. Daarbij 

dienen productkenmerken geïdentificeerd te worden en dient de waarde voor opdrachtgevers per 

kenmerk inzichtelijk gemaakt te worden. In dit onderzoek is een methode omschreven en uitgewerkt. 

De behoefte van opdrachtgevers is omschreven in 34 relevante productkenmerken. Omdat de waarde 

van deze kenmerken moeilijk te bepalen is, worden de kenmerken gecategoriseerd naar klantenwensen. 

Via de Quality Function Deptoyment methode wordt het relatieve belang van iedere klantwens vertaald in 

het relatieve gewicht van de productkenmerken. Dit relatieve gewicht geeft inzicht in de waarde die 

opdrachtgevers hechten aan het kenmerk en dus in hoeverre het kenmerk bijdraagt aan het leveren van 

de totale waarde. 

Aan de hand van de waarde van de productkenmerken geeft dit onderzoek een advies tot ontwikkeling 

van een basisproduct (lees: huisvesting voor primair onderwijs). Dit te ontwikkelen basisproduct voldoet 

aan de werkelijke behoefte van alle opdrachtgevers. De meest belangrijke kenmerken van het gebouw 

volgens opdrachtgevers hebben te maken met de thema's 'duurzaamheid & exploitatie' en 

'multifunctionaliteit'. Het basisproduct dient vervolgens te kunnen worden 'geupgraded' of 

'gedowngraded' betreffende 6 kenmerken. Voor wat betreft deze 6 variabelen is de behoefte van de 

opdrachtgevers verschillend. De 6 variabelen hebben te maken met de thema's 'exploitatie' en 'tijdelijke 

flexibiliteit' . 

Met de resultaten (waarde van de kenmerken) is naast het advies omtrent productontwikkeling tevens 

een model ontwikkeld. Dit model maakt het mogelijk om (ontwerpen/aanbiedingen van) 

basisschoolgebouwen objectief te kunnen waarderen op basis van meerwaarde. Door deze toetsing 

kunnen voorlopige aanbiedingen worden aangepast, zodat deze zo goed als mogelijk voldoen aan de 

behoefte van de klant en de kans op het gegund krijgen van de opdracht groter wordt. 

Relevantie 

Met behulp van de vergaarde data uit het onderzoek wordt concrete invulling gegeven aan een gedeelte 

van het Living Building Concept. Bovendien zijn opdrachtnemers middels dit onderzoek beter in staat in 

te spelen op de werkelijke behoeften van de opdrachtgevers. Zij kunnen met de hier gepresenteerde 
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gegevens inspelen op de criteria die voor de opdrachtgever van belang zijn en die een grote bijdrage 

leveren aan het creëren van waarde. Met het advies met betrekking tot productontwikkeling kan een 

basisproduct worden ontwikkeld dat aansluit op de werkelijke behoefte van alle opdrachtgevers. 

Door (aanbiedingen/ontwerpen van) basisschoolgebouwen te waarderen op basis van de te leveren 

meerwaarde, is de kans voor opdrachtnemers groter op het gegund krijgen van het werk, het creëren 

van klanttevredenheid en het uiteindelijke realiseren van winst en groei. 

Het onderzoek stelt opdrachtgevers in staat op een objectieve manier aanbiedingen te selecteren 

volgens de 'economisch meest voordelige aanbieding' (EMVA) gunningsmethodiek. Hierbij staat naast 

de prijs de waarde centraal en krijgt de opdrachtnemer met de aanbieding die de hoogste meerwaarde 

heeft in het algemeen de opdracht gegund. Het onderzoek kan tevens handvatten bieden bij de 

traditionele situatie, waarbij de selectie tussen ontwerpen van architecten dient te worden gemaakt. 

Proces 

Om de waarde voor opdrachtgevers (gemeenten, schoolbesturen met meerdere scholen onder haar 

gezag of schoolbesturen van één school) te bepalen, dient het relatieve gewicht van de 

productkenmerken te worden bepaald. De geïdentificeerde 34 relevante productkenmerken kunnen 

worden gecategoriseerd in 11 klantenwensen. Deze klantenwensen kunnen globaal worden ingedeeld in 

3 waardedimensies, te weten 'belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde'. 

Waarde is subjectief en dus afhankelijk van de perceptie van het individu die waardeert. Onder waarde 

wordt in dit onderzoek verstaan 'al hetgeen de opdrachtgever bereid is om op te offeren om het product 

te verkrijgen'. De opoffering omvat datgene dat werkelijk moet worden opgegeven om het product te 

verkrijgen. Het positieve verschil tussen de waarde en de prijs wordt aangeduid met de meerwaarde en 

omvat in dit onderzoek het voordeel dat de opdrachtgever middels een aanbesteding (transactie) 

behaald. 

Van de 11 klantenwensen wordt de waarde meetbaar gemaakt door middel van intersubjectiviteit. 

Waarde kan hierbij als een objectieve eigenschap van iets worden gekenmerkt en is niet afhankelijk van 

de toevallige smaak van de beoordelaar. Door het toepassen van Staled Preferenee methodieken kan 

de waarde direct worden gemeten aan de hand van hypothetische vragen. Via een diepgaande survey 

zijn gegevens ontvangen van 209 respondenten. Met de gegevens is het mogelijk geweest om het 

relatieve belang van de klantenwensen te bepalen. Op basis van dit relatieve belang en de 

eigenschappen van de respondent (opdrachtgever), verkregen uit desk research en ander kwalitatief 

onderzoek, zijn vier categorieën opdrachtgevers geïdentificeerd waartussen de waarderingen (en dus de 

behoefte) volgens statistische toetsing significant van elkaar verschillen. 

Per categorie opdrachtgever is het relatieve belang van de klantenwensen overzichtelijk vertaald naar 

het relatieve gewicht van de productkenmerken, middels de Quality Function Deployment methodiek. 

Dit onderzoek geeft een methode en een model, waarmee de waarde die opdrachtgevers van 

huisvesting voor primair onderwijs hechten aan productkenmerken inzichtelijk wordt gemaakt. Daardoor 

is dit onderzoek uitermate geschikt voor opdrachtnemers om hun aanbiedingen en producten af te 

stemmen op de werkelijke behoefte van de opdrachtgever en indirect de gebruikers van de huisvesting. 

IV 



111. INHOUDSOPGAVE 

I. WOORD VOORAF, ACHTERAF GESCH REVEN .. . ..... ... .. .. ..... ... .. ....... . ................................ . ............ ....................... I 

11 . SAMENVATTING ........ .................................. .. .... ................... ..... ...................... .............. ... ... .... .... ............... 111 

111. INHOUDSOPGAVE .......... .... .......... ....... .. .. .............. ...... ........ .............. .. ... ..... .... .. .. ...... .. ......... .... ...... .... ........ . V 

1. INLEIDING .................. ........ .............. ...... .... ... .... .. .. .. ......... .... ...................... .... ................... .... ............. ... .. ...... 1 

1.1 LEESWIJZER ......... .. ................................. .. ... ... .. ...... ....... .. ...... .. ...... .. .......... .. .................................... .. .......... .. ..... 1 

DEEL A: ONDERZOEK ..................... .................... .. ... ................. ............ .. ........ ... .......... .... ........ ........ ............. ...... . 3 

2. ONDERZOEKSKADER .......... .............. .... ...... ....... ....................... .. .. .. ..... ............ ... ... .................................... 4 

2.1 AANLEIDING .......... ... .. ......... ....... .. .. .. .. .. ..... ....... ... ........ ........ .. .......... ........ ........ .... .......... ... .. ... ........................ ....... 4 

2.1.1 DE VRAAGZIJDE ............................ ..... ............ .. ................................................... ............... .. ........ .. ........... ........... 4 

2.1.2 DE AANBODZIJDE ............. ......... .. ...... ........ .. .. .. ....... .... ............... .... .. ....... ............................................................. 5 

2.1.3 WAARDE CENTRAAL .................... .... .. .. .. .. ...................... .. .. .... .... .. ..... .............. ... ........ ... .. .................................... 5 

2.2 PROBLEEMBESCHRIJVING ........ ......... ............. ... ..................................... .. ...... .. .. .. ........................... .................. 6 

2.3 DOELSTELLING ............................. ........ ... .......... .. .. .. ........................... .. .................... ..... .......... .. ...... .. .......... .. ...... 7 

2.4 ONDERZOEKSVRAGEN ........ .. .... .. ....... .................. .. ...... .. ... .. ......... .. .. ... ..... ..... ............................. .. ....... .. .. ........... 7 

2.5 BEGRIPSBEPALING ............................................................................ ............ ....... .. ........ .. .. ..................... .. ....... .. 8 

2.6 RELEVANTIE .................................................................... ........ ............ ............ ........ .. ................................ ........ ... 8 

3. ONDERZOEKSSTRATEGIE ..... .. .. ......................... ..................... .. ... ............ .................. ....... .... .................. .. 1 0 

3.1 ONDERZOEKSAANPAK ................. .. ............................ .... ........... .. ...................................................................... 10 

3.2 METHODIEKEN .................. ..... ....... ........ ................. ... ...... ............ ........ ......... .. .. ........... ..... .... ............................ .. 10 

3.3 AFBAKENING ......................................... ........................................................ .. .... ......................... .. .. ........ .. ........ 11 

4. PRIMAIRE SCHOLENMARKT ..... ..... .. .. .................... .................. .. ................. .... ........ ................... .. ............ .. 13 

4.1 ONDERWIJSHUISVESTING ......... .. ..... ... ... ... ... .... .... ... ...... ........ .............. ...... ... .............. .. .. ....... .. .. ... ... ... .............. 13 

4.2 FINANCIERING ....................... ..... ............ ... ............ .... ................... .......... .. ... ... ............ ... .. ....... ... ............. ........ ... 15 

4.3 VERANTWOORDELIJKHEDEN .......... .. .......................................................... .. .... ................ ..... ... ...... .. ............... 16 

4.4 KANSEN VOOR OPDRACHTNEMERS .................. .. ....................... .......... ... ....................................................... 17 

4.5 RESUME ......................................... ........................ ............... .. .. .. .. ..................... ........ .. ...... .. ....... .. .. .................. 17 

5. WMRDE ..... ..................................... ....... .. .............. ...... .. ............. ... ....... .... .... ......... ...... ....... ........ .... .... ........ 19 

5.1 WAARDE IS SUBJECTIEF ....... .. ..... ................................................................. .................................... .. ............ 19 

5.2 NUT ...... ................................ .. .. ........ .. ........... .................................. .. ........................ .. ........................................ 19 

5.3 WAARDE EN PRIJS ............... .. ... .... .... ........... ...... ....................... .... ........................................... ......................... 20 

5.4 KLANTIEVREDENHEID ................. .......... .... .. .. .. .... ......... .............. ..... ..... .... ...... ............... ................................... 21 

5.5 DEFINITIE VAN WAARDE .......................... ...... ...... ............. .. ................. .. ......... ................................................. . 22 

5.6 RESUME ....................... ............. ... ........ .. ... .... .... ......... .. .................... .... ........ .. ... .. ... ..... ..... .... .... .............. ...... ... ... 22 

6. GUNNINGSMECHANISME .... ........ .. ... .... ... ............. .......... .. .... ........ ... .... .... .... ....... ................... .... .... .... ........ 24 

6.1 BESLUITVORMING ........ ..... .... .. ... .. ....... ..... .... .... .................. .... ......... ... ... ........ .. ....... ..... ... ......... ................ .......... 24 

6.2 AANBESTEDINGSFASE .................. ... ..... .............. .. ... ........ .... ........................ .. ....... .... .... .... ..... ... ...... ... ...... ........ 25 

6.3 WAARDE- PRIJS BEPALINGSMODEL ........ .. ........................ ................................ .. .. .................... .................... 27 

6.4 WAARDE OBJECTIVEREN .. ......... ......................... ..... ........ ........................ .... ........ ..... ........ ......... ........ .... ... ..... .. 31 

6.5 RESUME ........... ......... ... .... ....... .......... ... .... .. ... ............. .... ...... ................... ........... ..... .... ........ ..... ........... .. ............. 32 

7. WMRDECRITERIA .. .............. ........ .. .... .. ...... ........... ............ ............. ..... ....... ............... .. .. .. .... ... .... ............... . 34 

7.1 WIE IS DE KLANT? ....................................................................... .. ..... ............................................................... 34 

7.2 WAARDEDIMENSIES ............................. .. ................... .... ..... ........................ .. .. ............ ........ ..... ........ .................. 35 

7.3 KLANTENWENSEN & PRODUCTKENMERKEN ............. .. .. ... ..... .. ........ .. .. .......... .. .. ........ .. ...................... ..... ...... 36 

7.4 RESUME ....................... .................................... .............. ............ .... .... .... ...... .. ............. .... .... ..... ......... .. ............... 38 

V 



DEEL 8 : ANALYSE ... ... .... ................... .. ...................................... ........................ ... ............... .................. .............. 39 

B.1 PLAN VAN AANPAK DEEL B ..................................... .... .... .... .... .... .. .. ..... .... .... .......................................... .......... 39 

8. STATED PREFERENCE METHOD ......... ......... ....... .... .. ...... ........... .... .. .. ........ ....... .. .. .... ......... ...... ................ 40 

8.1 ANALYSESTRATEGIE .................................. .. ........................................................................... .. .. ... .. ................ 40 

8.2 STEEKPROEF ..................................................................................................................................................... 40 

8.3 RESULTATEN SURVEY ...... .. ................................ .. ...... .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ...... .. .. .. ... .. .. .. ................... ..... .. ................ 43 

8.4 RESUME ............................................................................................................................................................. 58 

9. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT ............ ........................................ .................. ... .. .. .. ........... ...... ........ .. 61 

9.1 PLAN VAN AANPAK QFD METHODIEK .............................................................................................................. 61 

9.2 HOUSE OF QUALITY ................................................................................................ .. .. .. .. ....... .. .......... .. .. .. ......... 62 

9.3 RESULTATEN QFD METHODIEK ....................................................................................................................... 64 

9.4 RESUME ................................................ ....... .............................................................. .. .. .. ....... ............ .. ............. 69 

DEEL C: ONTWERP ........... ....... ..... ... .. ........... ... ..................... .. .. ......... .. .. ...... ............. .. .... .. .. ....... ....... .... ............. .. 71 

C.1 PLAN VAN AANPAK DEEL C .............................................................................................................................. 71 

10. PRODUCTONTWIKKELING ................ .. ............... ...... .......... ....... ..... ................ ................... ... .. ................... . 73 

10.1 BASISPRODUCT ......................................................................... .. .. .................................................................... 73 

10.2 HOE EEN PRODUCT TE ONTWIKKELEN .......................................................................................................... 79 

10.3 RESUME ............................................................ .. .. ... ........ .. .. .. .. .. .. .. .................................................................... 83 

11 . WAARDE-PRIJS BEPALINGSMODEL .................................... .. ........ .. .. ............ .. .... ................... ... .... ..... ..... . 85 

11.1 AANDACHTSPUNTEN BIJ TOEPASSING VAN HET WP-MODEL ........................................ .............................. 85 

11.2 HET WP-MODEL ................................................................................................................................................. 85 

11.3 WAARDEREN VAN DE AANBIEDINGEN ............................................................................................................ 89 

11.4 KWALITEITSBEHEERSING VAN HET WP-MODEL ......................... .. ............... .. ........................................... ..... 93 

11.5 RESUME ...................................................................................................................... ... ....... .. ........... .. ...... .. ...... 94 

12. VALIDATIE .................................... .... .... ....... .... ..... .. ........ ......................... ...... ...... .. ..................... ..... .. .......... . 96 

12.1 PRAKTISCHE TOETSING ................................................................................................................................... 96 

12.2 THEORETISCHE TOETSING ......... .. ...... ..... .. ................................... .. ... ..................... .. ..................................... 100 

13. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN ....... ................. ... ............... ... .. ... .. .. ........... ......... .... .. ........ ................. 101 

13.1 CONCLUSIES MET BETREKKING TOT HET ONDERZOEK ............................................................................ 101 

13.2 AANBEVELINGEN VOOR OPDRACHTNEMERS .............................................................................................. 104 

13.3 AANBEVELINGEN VOOR NADER ONDERZOEK .................. .. .................................... .. .... .. ................... .. .. ...... 105 

14. DISCUSSIE & REFLECTIE .......................................... .. .. ................ .. ............ ....... .................. .. ......... ........ . 1 06 

14.1 DISCUSSIE .............................................................................................................. .......................................... 106 

14.2 REFLECTIE ....................................................................................................................................................... 106 

15. BRONVERMELDING ......................................................................................................... ......................... 1 09 

VI 



1. INLEIDING 

Het onderzoek dient ter afronding van de mastertrack Construction Management & Engineering aan de 

Technische Universiteit Eindhoven. Dit rapport beschrijft het onderzoek en de resultaten die daaruit zijn 

voort gekomen. Het advies heeft betrekking op het creëren van meerwaarde voor opdrachtgevers en 

gebruikers van huisvesting van primair onderwijs, door de waarde voor deze doelgroep inzichtelijk te 

maken en te vertalen naar productkenmerken. Het resultaat is een breed toepasbare methodiek, die het 

mogelijk maakt (aanbiedingen van) basisschoolgebouwen te beoordelen op de te leveren meerwaarde 

in plaats van enkel de prijs. Het onderzoek is uitgevoerd bij Heijmans Bouw B.V. te Rosmalen, onder 

begeleiding van Dhr. P. Frolichs (Heijmans), Prof.dr.ir B. de Vries (TU Eindhoven) en Prof.dr.ir. H.A.J. 

de Ridder (TU Delft). 

1.1 LEESWIJZER 
De scriptie is opgebouwd uit vier delen en één cd-ram, verdeeld over 3 

bundels. 

Bundel1: 

Deel I: Het onderzoek: een uitvoerige omschrijving van het onderzoek; 

Bundel2: 

Deelll: De bijlagen: achtergrondinformatie en een verdiepingsslag van 

de aspecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen ; 

Bundel3: 

Deel lil : Het management review: het onderzoek beknopt omschreven 

met enkel de belangrijkste aspecten belicht; 

Deel IV: Het handboek: uitwerking van het WP-model; 

Deel V: Het model: het Waarde-prijs bepalingsmodel op cd-ram. 

Deel I: Onderzoek 

Deel I bestaat uit 3 onderdelen. In deel A (onderzoeksaanpak en 

theoretisch kader) wordt ingegaan op het onderzoek. Al lereerst zal het 

onderzoekskader (H2) worden beschreven. Er wordt inzicht verschaft 

in de aanleiding van het onderzoek, de probleembeschrijving, de 

doelstelling van het onderzoek en de relevantie. Vervolgens wordt 

ingegaan op de onderzoeksstrategie (H3), waarin de 

onderzoeksaanpak wordt besproken en een afbakening wordt 

gemaakt. Op basis van de afbakening wordt de primaire scholenmarkt 

(H4) beschreven en wordt ingegaan op het fenomeen waarde (H5) en 

het gunnen op waarde (H6). Tot slot worden de waardecriteria (H7) 

bepaald die als input dienen voor deel B. 

Deel B bestaan uit de analyse. Enerzijds wordt aan de hand van 

Staled Preferenee Methoden (H8) de 'waarde' van de 

opdrachtgevers inzichtelijk en meetbaar gemaakt. Deze waarde 
Figuur 1.1 : leeswijzer 
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wordt vervolgens vertaald in productkenmerken middels de Ouality Function Deployment methodiek 

(H9). Er wordt afgesloten met een reeks conclusies en de verschillende deelvragen betreffende de 

analyse worden beantwoord. 

In Deel C (ontwerp) worden de, uit deel B vergaarde, data toegepast en wordt een aanzet gegeven tot 

productontwikkeling (H10). Daarnaast wordt een waarde-prijs bepalingsmodel (H 11) ontwikkeld, 

waarmee basisschoolgebouwen kunnen worden gewaardeerd op basis van meerwaarde. De data uit 

deel B en het gunningsmodel uit deel A vormen hierbij de basis. Het WP-model wordt vervolgens 

gevalideerd (H12) door enerzijds een praktische toetsing (case) en anderzijds door theoretische toetsing 

(expert interviews). Tot slot komen de conclusies en aanbevelingen (H13) aan bod en wordt afgesloten 

met een discussie en reflectie (H14) met betrekking tot het onderzoek. 

Deelll: Bijlagen 

In de bijlagen is achtergrondinformatie opgenomen (H1-5) ten aanzien van het theoretische kader van 

het onderzoek. Vervolgens worden de uitgevoerde Staled Preferenee methoden, statistische 

instrumenten en de resultaten voortvloeiend uit deze analyse uitvoerig behandeld (H6-16). De 

methodieken en resultaten met betrekking tot de QFD methodiek worden in hoofdstuk 17-20 behandeld. 

In de overige bijlagen zijn onder andere de uitgewerkte interviews en de brainwriting methode 

behandeld. 

Deel lil: Management Review 

In het management review wordt een beknopte omschrijving gegeven van het gehele onderzoek, 

specifiek bedoeld voor managers van opdrachtnemers. Dit deel wordt in combinatie met deel IV en V 

verstrekt. 

Deel IV: Handboek 

In deel IV wordt het waarde-prijs bepalingsmodel (WP-model) in een handzaam boek omschreven. Dit 

model is het resultaat van het onderzoek en kan onafhankelijk van het onderzoek worden geraadpleegd. 

Deel V: WP-Model 

De bijgeleverde cd-rom bevat de Excel sheet behorende bij het ontwikkelde WP-model. Deze cd-rom 

stelt de gebruiker in staat het WP-model toe te passen. Deel IV kan hierbij worden geraadpleegd en 

geeft enkele handvatten die het toepassen van het model vergemakkelijken. 

Momenteel heeft u bundel 1 met deel I voor u. 

2 



llEEll A 

DEEL A: ONDERZOEK 

In deel A van dit rapport wordt het onderzoek nader toegelicht. In de eerste plaats wordt het 

onderzoekskader geschetst, met daarin de aanleiding, de probleemomschrijving en de doelstelling van 

het onderzoek. Er wordt afgesloten met de relevantie van het onderzoek. 

Vervolgens wordt in het daaropvolgende hoofdstuk ingegaan op de onderzoeksstrategie. Hierin komen 

naast de onderzoeksaanpak, enkele toegepaste methodieken aan bod en wordt het onderzoek 

afgebakend. 

Nu de context van het onderzoek is geschetst, wordt ingegaan op de primaire onderwijsmarkt 

Vervolgens wordt ingegaan op het fenomeen waarde, het objectiveren van waarde en het gunnen op 

basis van waarde. 
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2. ONDERZOEKSKADER 

In dit hoofdstuk wordt het onderzoekskader beschreven. Hierin komt de aanleiding tot dit onderzoek aan 

bod, waaruit de probleemomschrijving, doelstelling en onderzoeksvragen worden afgeleid. Tot slot 

worden enkele begrippen nader omschreven en wordt de relevantie van het onderzoek kort besproken. 

2.1 AANLEIDING 
De klant is koning. Het is een uitdrukking die je als consument niet gek in de oren klinkt. Producenten 

van consumentenartikelen (Business to Consumer- B2C) doen er alles aan om de wensen van de klant 

in kaart te brengen, om deze vervolgens te vertalen in (innovatieve) producten. Met deze ontwikkelde 

producten verrast en verleidt de producent de klant om tot aankoop over te gaan. In de business to 

business (B2B) markt is dit principe ook van toepassing, bijvoorbeeld in de medische (machinebouw) 

sector. 

In de bouwsector is een dergelijke marktwerking niet aanwezig. Nagenoeg alle gebouwen worden niet 

door de producent (opdrachtnemer) ontwikkeld, maar worden door de consument (opdrachtgever) 

bedacht. Ongeacht het gebrek aan bouwtechnische kennis en ervaring van de opdrachtgever worden de 

eisen en wensen technisch volledig vastgelegd in de vorm van een bestek. Veelal wordt hierbij de hulp 

van adviseurs (inclusief architect) ingeroepen, die allen, onafhankelijk van elkaar (gefragmenteerd), 

advies uitbrengen op basis van hun specialisme. Vervolgens wordt de opdracht en bestek (lees: de 

oplossing) in de markt gezet en zijn meerdere opdrachtnemers bereid om dit unieke product te bouwen. 

Dit heeft tot gevolg dat weinig standaardisatie van toepassing is en men telkens het wiel (het gebouw) 

opnieuw uitvindt. 

De compleet divers werkende markten kunnen aan de hand van een voorbeeld worden verhelderd. Stel, 

u wilt een auto kopen aangezien de oude niet meer aan uw eisen voldoet. U stelt waarschijnlijk een lijst 

op met de punten waaraan de auto dient te voldoen, zoals een maximum prijs, veiligheid, aantal 

minimalepk's etc. Met deze eisen stapt u naar een aantal dealers. Hier wordt, samen met u, naar de 

auto gezocht die het beste aan uw eisen voldoet. Dit is de 'normale' consumentenmarkt. Vervolgens is 

er de bouwmarkt. Als het bovenstaande voorbeeld in de bouw zou worden toegepast, dan omschrijft u, 

als klant, de gewenste auto volledig in technische eisen, tot aan het type en merk krukas en schroeven 

toe. Daarnaast heeft u nog enkele bijzondere eisen, zoals een zwembad in de kofferbak. De auto die u 

wenst wordt vervolgens door de opdrachtnemer gemaakt, met als gevolg dat er geen één dezelfde auto 

is en er auto's met zwembaden rondrijden. 

Een andere marktbenadering zou in de bouw wenselijk zijn. Opdrachtgevers zouden de technische 

specificatie van het product (lees: gebouw) aan de opdrachtnemende partijen over moeten laten. 

Opdrachtnemers zouden op hun beurt meer de focus op de werkelijke behoefte van de opdrachtgever 

en gebruikers moeten leggen en zouden producten moeten ontwikkelen die op deze behoefte 

aansluiten. Kortom, ook in de bouwsector moet men van een vraaggestuurde naar een 

aanbodgestuurde markt. 

2 1 1 DE VRAAGZIJDE 
In de nota 'toekomstperspectief bouwsector' geven de ministeries Verkeer & Waterstaat, VROM en 

Economische Zaken (2003) hun visie op de toekomst van de bouw. Zij zouden graag een 'open markt 
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met onderling vertrouwen tussen partijen, transparantie, en waarbij mededingingsregels niet worden 

overtreden' zien. Dit alles zou leiden tot een hogere productiviteit, meer innovatie en een betere 

concurrentiepositie ten opzichte van het buitenland. De overheid kan als publieke opdrachtgever hierin 

een trekkende en stimulerende rol vervullen door op een andere wijze aan te besteden (Vermande, 

1999). In mei 1998 is het project 'Innovatief aanbesteden' door een aantal Ministeries geïnitieerd. Bij 

'innovatief aanbesteden' daagt de publieke opdrachtgever de private partijen (opdrachtnemers) uit om 

nieuwe en betere oplossingen uit te werken, waarbij de private partijen binnen consortia komen tot een 

taakverdeling (Ministerie van EZ, 1998). Bij innovatief aanbesteden wordt dus niet, als voorheen, de 

oplossing in de markt gezet, maar wordt er een oplossingsruimte gecreëerd door de uitvraag in slechts 

enkele functionele eisen en veel functionele wensen te specificeren. Opdrachtnemers krijgen hierdoor 

ruimte om creatief en innovatief met de vraag om te gaan en kunnen zich zodoende kunnen 

onderscheiden van haar concurrenten. 

Men kan verwachten dat de overheid in de toekomst meer volgens dit principe zal aanbesteden, gezien 

de voordelen die dit met zich mee kan brengen. Ook bij private opdrachtgevers neemt de vraag naar 

integrale oplossingen en de gerichtheid op innovatie toe (Bouwcollege, 2006). 

2.1 2 DE AA ~BOOZIJDE 
Een gevolg van het functioneel specificeren door de opdrachtgever, is dat opdrachtnemers standaard 

deeloplossingen kunnen ontwikkelen voor vaak dezelfde vraagstellingen. Met deze producten kunnen ze 

de markt proactief benaderen en wordt niet iedere keer opnieuw het wiel uitgevonden, waardoor de 

transactie kosten kunnen worden beperkt. De creativiteit verschuift door deze marktbenadering van de 

vraagzijde naar de aanbodzijde. Opdrachtnemers kunnen hun kennis en ervaring optimaal benutten en 

zijn in staat de opdrachtgevers te verrassen met creatieve en innovatieve producten die aansluiten op 

de behoefte van de opdrachtgever en gebruiker. 

Als mogelijkheid om de concurrentiepositie van Nederland te verbeteren en de innovatie te stimuleren 

wordt tevens clustervorming genoemd. Opdrachtgevers clusteren (normaliter éénmalige) opdrachten en 

besteden deze uit aan de markt. Deze ontwikkeling stimuleert het ontwikkelen van productfamilies bij 

marktpartijen. Met name bij clusteropdrachten is de repetitie erg van belang en middels standaard 

oplossingen kunnen enorme kosten- en tijdsbesparingen worden behaald. 

De ontwikkelingen in de markt (met name het functioneel aanbesteden) zorgen ervoor dat de focus 

verschuift van het gunnen op de laagste prijs naar het gunnen op de waarde van het product. Waar 

voorheen de prijs als belangrijkste criterium gold, worden andere aspecten als waarde, kwaliteit, tijd etc. 

steeds meer van belang. 

2 .1 3 W AR E CENT AAL 
Tot op heden is de laagste prijs veelal de sleutel tot de winnende aanbieding, met als gevolg dat er hevig 

op prijs wordt beconcurreerd (Sik-wah Fong, 1999). Gunning op basis van uitsluitende de laagste prijs 

zorgt ervoor dat de nodige project problemen ontstaan. Opdrachtnemers bieden namelijk wanhopig het 

project tegen een te lage prijs aan, door de kwaliteit van het werk te reduceren en ze hopen op 

compensatie door claims (Hatush & Skitmore, 1998). Dit kan resulteren in een lage klanttevredenheid en 

een slechte relatie tussen opdrachtgever en -nemer (Dreschler & De Ridder, 2006). Het zoeken naar de 

mazen in het bestek is de primaire focus van veel opdrachtnemers in plaats van het focussen op het 

creëren van waarde. 
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Een verandering van de marktwerking zoals reeds is beschreven, heelt tot gevolg dat er twee type 

partijen overblijven, te weten: waardeconsumenten (ook wel waardegebruikers) die geïnteresseerd zijn 

in 'value tor money' en waardeproducenten die geïnteresseerd zijn in 'money tor value' (De Ridder, 

2006). Dit sluit volledig aan op de gedachtegang van Prof.dr.ir. Hennes de Ridder en zijn Living Building 

Concept. Niet de prijs is bij de gunning het belangrijkste criterium, maar de waarde in verhouding tot de 

prijs . Door het creëren van zo veel mogelijk waarde voor een zo laag mogelijke prijs, wordt de focus 

gelegd op het voordeel cq de meerwaarde voor de opdrachtgever (zie figuur 1.1 ). 

I 
meerwaarde 

~EJ 
Figuur 2.1: waarde-prijs model 

Bron: De Ridder (2006) 

De verschuiving van de focus van de huidige kostenoriëntatie naar een 

waardeoriëntatie is tevens te kenmerken door een in 2004 in werking 

getreden richtlijn1 van het Europese Parlement. Naast de gunning op 

basis van de laagste prijs is tevens de 'economisch meest voordelige 

aanbieding' (EMVA) van kracht geworden. Bij de EMVA methodiek 

worden, naast de laagste prijs, tevens andere gunningscriteria als 

kwaliteit, waarde, tijd, etc. meegenomen. Dit geeft aan dat de publieke 

overheid zich bewust geworden is van het belang van het meenemen 

van andere gunningscriteria dan prijs. Ook private opdrachtgevers en gebruikers worden bewust van het 

belang van de waarde van hun gebouwen en de waarde die deze leveren aan de omgeving of 

maatschappij (Thomson te al, 2003). Onderzoek heeft aangetoond dat door het ontwerp van een 

schoolgebouwen de prestatie van leerlingen worden beïnvloed: de leerlingen van een 'goed' ontworpen 

school presteren 11% hoger dan een 'slecht' ontworpen school (PWC, 2000; CABE, 2002). Het 

binnenmilieu heelt tevens een relatie met de gezondheid van leerlingen en docenten en met de 

leerprestaties van de leerlingen. Een te hoge temperatuur, onvoldoende ventilatie en een slechte 

akoestiek beïnvloeden de leerprestaties negatief (Mendell & Heath, 2005; Myrhvold et al, 1996). Uit de 

onderzoeken verschillen kan worden geconcludeerd dat het creëren van waarde voor opdrachtgevers 

en gebruikers van belang is. Onderzoek van Wang et al (2000) toont aan dat zowel private als publieke 

opdrachtgevers naast de prijs tevens andere criteria meenemen bij de gunning van een werk, waardoor 

multi criteria decision making (MCDM) methodieken moeten worden gebruikt. 

2.2 PROBLEEMBESCHRIJVING 
Zoals uit de aanleiding blijkt is een andere marktwerking in de bouw wenselijk en is de bouwmarkt 

langzaamaan aan het veranderen. Mede door het functioneel specificeren van enkele eisen en veel 

wensen komt de focus sterker te liggen op het creëren van meerwaarde voor de opdrachtgever en 

gebruiker. Gunningen op basis van de laagste prijs maken plaats voor gunningen waarbij andere 

aspecten als waarde, kwaliteit, tijd etc. een rol gaan spelen. Deze veranderingen zorgen voor een 

andere benadering van opdrachtnemers. 

Door de gefragmenteerde bouwketen en de huidige gang van zaken hebben veel opdrachtnemers 

momenteel geen inzicht in de huidige behoefte van de opdrachtgever en de gebruikers. 

Opdrachtnemers weten 'weinig over hoe waarde voor de gebruikers of voor de maatschappij kan 

worden gecreëerd' (Saxon, 2002). Advies van Bouma et al (2005) luidt dan ook dat opdrachtnemers 'zo 

' Richllijn "betreffende de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en 
diensten· 
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goed als mogelijk moeten weten waaraan eindgebruikers nut ontlenen en hoe dit tot waardering leidt. 

Bouwbedrijven moeten de vraagzijde in hun relevante markt zo goed mogelijk kennen' . 

De gehanteerde probleemstelling van dit onderzoek is tweedelig en luidt als volgt: 

Opdrachtnemers hebben geen inzicht in de wensen (behoef1e) waar en in welke mate 

opdrachtgevers en gebruikers van huisvesting van primair onderwijs waarde aan ontlenen. 

Opdrachtgevers weten niet hoe de gewaardeerde wensen overzichtelijk en eenduidig vertaald 

kunnen worden naar de waarde van specifieke productkenmerken. 

Zoals uit de bovenstaande probleemstelling blijkt, is het onderzoek afgebakend naar de markt 'primair 

onderwijs'. Omtrent de reden van deze afbakening wordt verwezen naar paragraaf 3.3. 

Heijmans heef1 volgens de traditionele methode al vele basisschoolgebouwen gerealiseerd. Door het in 

kaart brengen van de waarde van wensen en productkenmerken volgens de opdrachtgevers en 

gebruikers, wil Heijmans zich beter positioneren in het onderwijssegment met (gestandaardiseerde) 

producten en zich zodoende onderscheiden van haar concurrenten. Er kan worden geconstateerd dat 

Heijmans zich op dit moment niet heeft gepositioneerd in het onderwijssegment met zogenoemde 

product-markt-combinaties (PMC's). Bij het ontwikkelen van de producten staat de te leveren 

meerwaarde centraal. Heijmans wil betere (lees: meer meerwaarde leverende) basisschoolgebouwen 

realiseren, zodat de opdrachtgever en gebruikers tevreden zijn over hun gebouw. 

2.3 DOELSTELLING 
De volgende doelstelling kan worden gedefinieerd : 

Het doen van aanbevelingen aan opdrachtnemers om meerwaarde te kunnen creëren voor 

opdrachtgevers en gebruikers van huisvesting van primair onderwijs, door productkenmerken te 

identificeren en van ieder kenmerk de waarde voor opdrachtgevers inzichtelijk te maken (objectiveren). 

Het uiteindelijke product van dit onderzoek is het advies aan opdrachtnemers in het algemeen, dat tot 

uiting komt in een enerzijds een aanzet tot productontwikkeling en anderzijds door een model om 

ontwerpen/aanbiedingen van basisschoolgebouwen te beoordelen op waarde-prijs verhouding. De 

aanzet tot productontwikkeling dient als ondersteuning voor opdrachtnemers indien besloten wordt zich 

te focussen op de primaire onderwijssector en daarmee producten (lees: huisvesting voor primair 

onderwijs) moeten worden ontwikkeld. 

Het model biedt ondersteuning indien de opdrachtnemer in een laat stadium van het 

ontwikkelingsproces is betrokken, namelijk bij de gunningsfase van een project. Verschillende 

ontwerpen (van opdrachtnemers) kunnen worden beoordeeld op de te leveren meerwaarde en 

zodoende kan de meest gunstige aanbieding (ontwerp) worden ingediend, waardoor de kans op het 

gegund krijgen van het werk groter is. 

2.4 ONDERZOEKSVRAGEN 
Om het in de doelstelling geformuleerde advies te kunnen geven en te onderbouwen zijn enkele 

hoofdonderzoeksvragen geformuleerd. Deze hoofdonderzoeksvragen zijn vervolgens onder te verdelen 

in deelvragen. De deelvragen betreffende de analyse worden in deel B uitgebreid behandeld. 
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De hoofdonderzoeksvragen van dit onderzoek zijn: 

Onderzoeksvragen Deel A: desk research en kwalitatief onderzoek 

1. Hoe is de primaire onderwijssector in Nederland georganiseerd? 

2. Wat is waarde? 

3. Hoe kan worden gegund op basis van waarde? 

4. Hoe kan waarde worden geobjectiveerd? 

5. Wat zijn de waardecriteria van opdrachtgevers en gebruikers van huisvesting van primair onderwijs? 

Deel 8: analyse 

6. Kunnen er categorieën opdrachtgevers worden onderscheiden waartussen de waarderingen significant 

verschillen? 

7. Hoeveel waarde ontlenen de (categorieën) opdrachtgevers aan de waardecriteria verkregen uit deel A? 

Deel C: ontwerp 

8. Hoe kan, op basis van de data uit deel B, een product (lees: basisschoolgebouw) worden ontwikkeld? 

9. Hoe kan, op basis van het gunningsmodel (deel A) en de data uit deel B, een model worden ontwikkeld, 

waarmee de economisch meest voordelige aanbieding (EMVA) objectief kan worden bepaald? 

2.5 BEGRIPSBEPALING 
Om misverstanden te voorkomen worden onderstaand enkele begrippen omschreven zoals deze in dit 

onderzoek worden geïnterpreteerd. 

Het product I het gebouw I basisschoolgebouw: huisvesting voor primair onderwijs. 

Opdrachtgever: de opdrachtgever voor de ontwikkeling van huisvesting voor het primair onderwijs, 

bestaande uit óf de gemeente, óf een schoolbestuur, óf een schooldirectie. Ook wel aangeduid als de 

klant. 

Opdracht nemer: in dit geval Heijmans die (al dan niet in samenwerking met andere partijen) een 

integrale oplossing aanbiedt (minimaal het ontwerp en de realisatie). Het rapport is echter niet enkel 

voor Heijmans, maar tevens voor andere opdrachtnemers bruikbaar. 

Gebruiker: de gebruikers van het basisschoolgebouw, bestaande uit onder andere docenten, leerlingen, 

ondersteunende staf etc. 

Productkenmerk: eigenschap van het basisschoolgebouw. 

Waarde: hetgeen opdrachtgevers bereid zijn op te offeren voor een product. 

Meerwaarde: het voordeel dat de opdrachtgever ontvangt uit een transactie. 

Proactief: niet reagerend, maar anticiperend handelen. 

Model: een vereenvoudiging van de werkelijkheid. 

Methode: een werkwijze om tot een eindresultaat te komen. 

Het onderzoek heeft betrekking op de nieuwbouw van huisvesting van primair onderwijs. Renovatie en 

aanbouw worden buiten beschouwing gelaten. 

2.6 RELEVANTIE 
De relevantie van de bijdrage voor opdrachtnemers als He ij mans is in de voorgaande paragrafen aan 

bod gekomen. De overige typen bijdragen waar onderscheid in gemaakt kan worden zijn: 

maatschappelijke, wetenschappelijke en persoonlijke bijdrage. 
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Hel maatschappelijke doel van het onderzoek is om een concretere invulling te geven aan 'de' waarde 

van basisschoolgebouwen. Meerwaarde voor de opdrachtgever en gebruikers kan leiden tot 

klanttevredenheid. Dit onderzoek is gericht op het objectiveren van waarde van (globale) klantenwensen 

en deze waarde te vertalen naar de waarde van (specifieke) productkenmerken en ondersteund de 

opdrachtgever in de formulering van uitgangspunten (klantenwensen en productkenmerken). Het 

uiteindelijke doel is dat er meer gebouwen met een betere waarde-prijs verhouding worden gerealiseerd. 

Zoals in de aanleiding is genoemd, heeft een hoge waarde van een gebouw een positieve invloed op de 

omgeving en de maatschappij. 

Waardecreatie is één van de hoofdonderwerpen binnen de mastertrack Construction Management & 

Engineering en binnen de TU Eindhoven. Dit onderzoek zal met name waarde creëren door het Living 

Building Concept te concretiseren binnen de primaire scholenmarkt. Waarde wordt inzichtelijk en 

meetbaar gemaakt voor deze markt. Behoeften van de klant worden vertaald naar de waarde van 

productkenmerken. In de literatuur is op dit gebied nog weinig bekend. In de literatuur worden wel de 

waarde bepaald van proceseigenschappen en aspecten die tijdens de preselectiefase (selectie van de 

aanbieders die een aanbieding mogen doen) een rol spelen. Op de waarde van criteria ten aanzien van 

het product (lees: het gebouw) wordt in de literatuur nog niet op ingegaan. 

Daarnaast wordt beoogd een methode te ontwikkelen die breed toepasbaar is voor verschillende 

opdrachtgevers binnen de primaire scholenmarkt. Of het eindproduct van dit onderzoek tevens 

toepasbaar is voor andere segmenten (zoals het voortgezet onderwijs) moet nader onderzoek uitwijzen. 

Het proces om te komen tot de methode kan waarschijnlijk wel in andere markten worden toegepast. 

In een onderzoek van PSIBouw en Regieraad Bouw (2006) is onderzocht welke kerncompetenties een 

medewerker in de bouw moet bezitten om succesvol te functioneren. Onder een kerncompetentie wordt 

hier verstaan: 'de cruciale handelsbekwaamheid om op vernieuwende wijze vraagstukken aan te pakken 

en te handelen in ongewone situaties, die in dit geval kritisch zijn voor de bouwsector' (PSIBouw, 2006) . 

Volgens het onderzoek zou de projectmanager plaats moeten maken voor de procesmanager. Deze 

procesmanager (lees: net afgestudeerde WO'er) dient in staat te zijn om complexe en dynamische 

problemen in de bouw op te lossen (PSIBouw, 2006) . De interpersoonlijke vaardigheden blijken hierbij 

erg belangrijk te zijn om succesvol te zijn. Hierbij gaal het om communicatie, luisteren, doorvragen en 

samenwerken (PSIBouw, 2006). Naast deze interpersoonlijke vaardigheden wil de auteur tevens zijn 

analytische vaardigheden verbeteren, door probleemanalysetechnieken toe te passen en problemen op 

te lossen. Daarnaast wil de auteur kennis op het gebied van marketing en methodieken verbreden. Al 

deze competenties dienen zorg te dragen de auteur beter in staat te stellen om complexe en 

dynamische problemen in de bouw op te lossen. 
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3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 

In het vorige hoofdstuk is aangekaart dat de bouwsector aan het veranderen is. Steeds meer begint men 

het belang van 'waarde' van gebouwen in te zien en is er een verschuiving van kostenoriëntatie naar 

waardeoriëntatie te constateren. Om waarde te kunnen creëren is het noodzakelijk te voldoen aan de 

behoeften van de opdrachtgever. Veel opdrachtnemers weten echter niet wat de werkelijke behoefte 

(eisen en wensen) van de opdrachtgevers is en waar zij waarde aan ontlenen. Voor opdrachtnemers als 

Heijmans is het van belang dit inzichtelijk te maken, zodat een zo groot mogelijke meerwaarde aan de 

opdrachtgevers kan worden geleverd. 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de wijze waarop het onderzoek is vormgegeven om tot het eindresultaat te 

komen en de doelstelling te verwezenlijken. Daarnaast worden kort enkele gebruikte methodieken, om 

tot het resultaat te komen, besproken. Tot slot wordt de afbakening van het onderzoek toegelicht. 

3.1 ONDERZOEKSAANPAK 
Om de problemen voortvloeiend uit de probleemstelling op te lossen en de doelstelling te verwezenlijken 

is voorafgaand aan het onderzoek een opzet gemaakt om te komen tot het gewenste eindresultaat. 

Hierin wordt het proces beschreven dat gedurende het onderzoek concreter is geworden. Dit proces is 

in onderstaande flowchart schematisch weergegeven. 

r ---TH~ORIE - ~ ~-- - - - - ANA~Y;;- - - - - --~ i --- -O~E;P-- - --1 

i I ! I I 
11 

---_,11 
I 

I 

Ij 1 I 
I I - - VALIDATIE- - I 
1-1 ______ _ _j 

Figuur 3.1 : onderzoeksopzei 

De opzet van het rapport komt enigszins overeen met het proces als in de flowchart is weergegeven. De 

exacte opzet is in de leeswijzer ( § 1.2) van het rapport besproken. 

3.2 METHODIEKEN 
In onderstaande tabel zijn de meest relevante (in het onderzoek gehanteerde) methodieken uiteengezet. 

Daarnaast wordt aangekaart in welke paragraaf de betreffende methode wordt behandeld en toegepast. 
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Methode Toegepast 
Literatuurstudie H4-6 
Actorenan~y_g_ _ ___ __ _ H7 1 
Allocation Games methodiek H8 §3.6 
---- c:.;.;_ ___ ..:...:.:~~-

!!etali l"!g_!kaart methodiek H8 §3.5 
Boomdiagr~m H7 §3 

~Jainwritingm~e~~~o~d~ie~k~------~~H~7~§~3~-
Interview H7 §3/ H12 
Pairwise com arison methodiek H8 §3.1 
QFD methodiek H9 
Kwantitatieve analyse H8 

Tabel 3.1: enkele toegepaste methodieken 

3.3 AFBAKENING 
Gezien het tijdsbestek waarin het onderzoek kon worden uitgevoerd is er een afbakening gemaakt. 

De verschillende afbakeningen worden hieronder opgesomd en kort toegelicht. 

Functioneel specificeren en Innovatief aanbesteden 

Zoals uit de aanleiding kan worden geconstateerd, concentreert dit onderzoek zich op het innovatief 

aanbesteden, waarbij in functies en prestaties wordt aanbesteed. Bij een dergelijke vorm van 

aanbesteden zal naast de prijs tevens de waarde een rol spelen bij de gunning. Bij design & build 

contractvormen worden zowel het ontwerp als de uitvoering door één partij (of een consortium van 

partijen) aanbesteed. Het onderzoek richt zich met name op deze contractvorm, eventueel met 

uitbreiding van het contract met onderhoud en beheer. Bij het functioneel specificeren dient de 'vraag' uit 

zoveel mogelijk wensen bestaan en uit slechts enkele eisen. Hoe minder wordt vastgelegd , hoe meer 

vrijheid voor de marktpartijen. 

OVERHEID -- ....... 

MEER 

MINDER 

MINDER 

' Traditioneel 
', aanbesteden 

' 
-- ....... 

' Innovatief 
', aanbesteden 

- - ~ 

- "'"' ' ' Publ iek Private 
' , samenwerking 

' ' 

MEER MARKT 

Figuur 3.2: aanbestedlngs- en contractvormen gerelateerd aan markt- en overheidsinvloed 
Bron: Goudriaan (2003) 

Ontwikkelingsproces 

Met het functioneel specificeren als uitgangspunt zal in dit onderzoek ingegaan worden op de 

ontwikkeling van huisvesting met als hoofdstappen het bepalen van de behoefte van de klant en het 

ontwikkelen van een model om de waarde-prijs verhouding van ontwerpen/aanbiedingen van 

basisschoolgebouwen objectief te kunnen bepalen. Hierbij wordt enkel rekening gehouden met de 

functie (primair) onderwijs, zoals tevens uit het volgende punt blijkt. 

11 



VAt ING tT L IA 

Figuur 3.3: scope onderzoek. Bron: Knibbe & Bloemert (2003) 

Primair onderwijs markt 

Zoals uit de probleemstellingen en de doelstelling is gebleken, is het onderzoek toegespitst op het 

primair onderwijs segment. Redenen voor deze afbakening is dat de primair onderwijsmarkt door 

Heijmans wordt gekenmerkt als een interessante markt om standaard oplossingen te ontwikkelen 

(productontwikkeling), aangezien (a) het primaire proces in het gebouw nagenoeg uniform is, (b) een 

primair schoolgebouw een gering aantal functies herbergt (lage complexiteit), en (c) het seriematige 

voorkomen van de gebouwen. Daarnaast gaat het bij de ontwikkeling van de huisvesting veelal om 

publieke opdrachtgevers, welke niet de uiteindelijke gebruikers van het gebouw zijn, wat voor 

belangenverstrengeling zorgt. Bovendien hebben de opdrachtgevers veelal geen kennis en ervaring 

omtrent het ontwikkelen van huisvesting. Het vertalen van de onderwijsvisie naar een huisvestingsvisie 

kan worden gekenmerkt als een, voor de opdrachtgevers maar ook voor gebruikers, moeilijke opgave. 

Nieuwe ontwikkelingen in deze markt, zoals doordecentralisatie (zie Nijmegen) en clusteren van 

opdrachten, zijn het onderzoeken en beschouwen waard. 

Nieuwbouw 

Gezien het tijdsbestek wordt enkel uitgegaan van nieuwbouw. Daarnaast is renovatie en aanbouw 

project specifiek en is het nagenoeg onmogelijk om hier eenvoudig 'standaard' producten voor te 

ontwikkelen. 

Opdrachtgever 

In dit onderzoek wordt de focus gelegd op de opdrachtgevers en gebruikers van huisvesting van primair 

onderwijs. De opdrachtgevers zijn gemeenten, schoolbesturen met meerdere scholen onder haar gezag 

of schoolbesturen van één school (ook wel de schooldirecties). Andere partijen die betrokken zijn bij de 

ontwikkeling en als opdrachtgever kunnen fungeren, zoals directeuren van buitenschoolse opvang 

(BSO), bibliotheek, kinderopvang etc., worden buiten beschouwing gelaten. Gebruikers als docenten en 

leerlingen worden wel in het onderzoek betrokken, zij het in beperkte mate. Hier wordt in hoofdstuk 7 

nader op ingegaan. De uiteindelijk ontwikkelde methode zal voornamelijk worden toegepast door 

opdrachtgevers, adviseurs en opdrachtnemers en in mindere mate door gebruikers. 
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4. PRIMAIRE SCHOLENMARKT 

Dit onderzoek is gericht op de primaire onderwijssector. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

onderwijshuisvesting (§4.1) en de verschillende visies die deze huisvesting beïnvloeden, de 

financieringsconstructie (§4.2) die als uniek kan worden beschouwd en de verantwoordelijkheden (§4.3) 

die van belang zijn bij de ontwikkeling van onderwijshuisvesting. Tot slot wordt in §4.4 ingegaan op de 

kansen die deze markt biedt voor opdrachtnemers. 

4.1 ONDERWIJSHUISVESTING 
De functie van onderwijs is het voorbereiden van leerlingen op hun rol in de samenleving (Nibag, 

2004a) . Naast kennis worden tevens vaardigheden bijgebracht op bijvoorbeeld sociaal vlak, zoals 

samenwerken en met elkaar omgaan. De ontwikkeling van de leerlingen staat in Nederland voorop en 

het primair onderwijs vormt de eerste stap in deze ontwikkeling. Primair onderwijs is de verzamelnaam 

voor zowel basisonderwijs (openbaar en bijzonder) als speciaal onderwijs en biedt onderwijs aan voor 

kinderen vanaf 4 jaar. Indien in het vervolg van het rapport wordt gesproken over basisschool, dan wordt 

hieronder een school voor primair onderwijs verstaan. 

Huisvestingsvisle 

De beslissing met betrekking tot verbouw of nieuwbouw van onderwijshuisvesting ligt besloten in een 

huisvestingsvisie. Deze visie wordt door verschillende belangrijke partijen beïnvloed en geeft de 

functionele en financiële verwachtingen van de huisvesting op de lange termijn weer. De partijen en hun 

visies die invloed uitoefenen op de huisvestingsvisie kunnen in onderstaand figuur schematisch worden 

weergegeven. In dit onderzoek zullen de partijen aan de bovenzijde van figuur 4.1 centraal staan. Dit 

betekent echter niet dat de partijen aan de onderzijde volledig buiten spel zullen blijven. Zij zullen met 

name invloed willen uitoefenen op (het verlagen van) de exploitatiekosten. 

Onderwijsvisie 

Gemeenren en corporaties 

Fac:Jiilaire dlenslverlener 

Onderwljsinsrelllngen 

Belegge~ en financiers 
(incluslel huurders) 

Figuur 4.1: visies die de hulsvestlngsvisle beïnvloeden 
Bron: Velde (2.007), bewerkt door auteur 

De onderwijshuisvesting dient de ontwikkeling van de leerlingen zo optimaal mogelijk te ondersteunen. 

De huisvesting is een middel en geen opzichzelfstaand doel. Hoewel de kwaliteit van het onderwijs en 

de leerplicht in wetten is vastgelegd, bestaan er verschillende benaderingen om de ontwikkeling van de 

leerlingen vorm te geven. Deze benadering vindt zijn vertaling in een onderwijsvisie en kan bijvoorbeeld 

afhankelijk zijn van de pedagogische opvatting van de school of een godsdienst. Zowel 
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maatschappelijke als wetenschappelijke ontwikkelingen (onderzoek naar leren) leiden tot nieuwe 

opvattingen en verwachtingen over het onderwijs en het leren van kinderen ( Simons et al, 2000). Eén 

van deze nieuwe opvattingen is het 'nieuwe leren', waarbij de leerling en niet de leerstof centraal staat 

(Teurlings et al , 2006). Een andere trend is het life-long learning principe, waarbij de visie is dat mensen 

in de toekomst hun leven lang zullen blijven leren (Nibag, 2004b), met als gevolg dat Multi Functionele 

Accommodaties2 (MFA's) en brede scholen3 moeten worden ontwikkeld. Dergelijke MFA's kunnen een 

meerwaarde bieden, doordat o.a. op inhoudelijk niveau wordt samengewerkt (zie bijlage 5) . De 

veranderende onderwijsmethoden vragen om andere leer- en werkomgevingen, waarbij de 

onderwijshuisvesting een cruciale rol speelt. 

De visies op onderwijs zijn voornamelijk gebaseerd op de mate waarin het kind centraal staat en zelf 

bepaald wat het leert (Oostdam et al, 2007; Wijnhoven et al, 2007) . Hoe meer het kind zelf het onderwijs 

bepaalt, hoe meer vraaggestuurd het onderwijs is vormgegeven. Vroeger werd er voornamelijk 

aanbodgestuurd onderwijs verschaft, terwijl op dit moment het vraaggestuurde onderwijs steeds meer in 

opkomst is met onderwijsstromingen als Jenaplan, Montessori, lederwijs etc. Deze ontwikkelingen 

hebben invloed op de huisvesting van scholen. Een schoolgebouw wordt veelal voor een periode van 40 

jaar ontwikkeld. Gedurende deze periode verandert de vraag enerzijds, zoals uit het voorgaande is 

gebleken, door de veranderende onderwijsvisies en anderzijds door de steeds strengere 

bouwtechnische voorschriften die aan gebouwen worden gesteld. Onderzoek heeft bijvoorbeeld 

uitgewezen dat het binnenmilieu in basisscholen op veel onderdelen te wensen over laat (Versteeg, 

2008) . De vernieuwingen in het onderwijs en de strengere bouwtechnische eisen hebben tot 

veranderende behoefte qua huisvesting geleid (Snoei, 2004) . 

Wijkvisie 

Sinds 1997 dragen volgens artikel 91 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO) de gemeente de zorg 

voor de onderwijshuisvesting in die gemeente. Deze zorgplicht heeft het Rijk aan de gemeenten 

toegewezen en wordt ook wel aangeduid als 'decentralisatie'. Dit houdt in dat de ontwikkeling van de 

onderwijshuisvesting een lokale aangelegenheid is geworden, namelijk van gemeenten en 

schoolbesturen. Gemeenten hebben de wettelijke opdracht (zorgplicht) om te voorzien in adequate 

huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs. 

Gemeenten zullen in de meeste gevallen bij de ontwikkeling van onderwijshuisvesting redeneren vanuit 

waardeontwikkel ing voor de gebouwde omgeving. Een basisschoolgebouw kan een positieve impuls 

geven aan de omgeving, door bijvoorbeeld tevens als wijkfunctie te fungeren. De visie die de gemeente 

op de wijk heeft (wijkvisie) , zal , naast de onderwijsvisie, tevens de onderwijshuisvesting beïnvloeden. 

Van Helvoirt (2007) gaf in een interview bijvoorbeeld te kennen dat in de gemeente 's-Hertogenbosch de 

zogenoemde brede scholen voornamelijk in 'achterstandswijken' worden gesitueerd om zodoende 

waarde te ontwikkelen voor de omgeving. 

Exploitatievisie 

Naast de initiële kosten (stichtingskosten) die noodzakelijk zijn om onderwijshuisvesting te realiseren, 

zijn er de exploitatiekosten. Onder de exploitatiekosten worden in dit rapport de vaste kosten (rente, 

2 Multi Fu nctionele Accommodaties: ·een gebouw mei meerdere gebruikers onder één dak, waarin naast samenwonen ook 
wordt samengewerkt' (Rooy et al, 2004) 
3 Brede Scholen: een vorm van een MFA, in dil geval mei name gericht op de huisvesting van primair onderwijs 
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afschrijving, verzekeringen en belastingen), onderhoudskosten (technisch en schoonmaakonderhoud), 

beheerkosten (energie- en beheerkosten) en specifieke kosten (afval, beveiliging etc.) verstaan. De 

exploitatiefase heeft dus betrekking op de gebruiksperiade van het gebouw. Deze kosten (er wordt ook 

wel gesproken over lasten) maken een groot deel uit van de totale levensduurkosten (life-cycle costs) 

van het gebouw. De totale exploitatiekosten bedragen ongeveer 41% van de totale gebouwkosten, 

bestaande uit grond-, meubilair (inclusief afschrijving), gebouwkosten exclusief afschrijving en 

rentekosten (Turner, 2006; zie ook bijlage 4). Volgens Noppers (2008) bedragen de jaarlijkse 

exploitatiekosten (inclusief rente en afschrijving) ongeveer €1 00 I m2 bij een 'normale' basisschool en 

ongeveer €200 I m2 bij een MFA. Ongeveer 70% van deze bedragen omvat de rente en afschrijving, en 

30% omvat de exploitatiekosten exclusief de rente en afschrijving. De jaarlijkse exploitatiekosten 

(exclusief rente en afschrijving) komen in dat geval redelijk overeen met de 41% van Turner . 

De exploitatiekosten kunnen (in verhouding tot de stichtingskosten) worden beperkt door het realiseren 

van bijvoorbeeld Multi Functionele Accommodaties. Naast de onderwijskundige meerwaarde die 

dergelijk MFA's kunnen bieden (zie onderwijsvisie) , kan tevens meerwaarde worden behaald op het 

gebied van exploitatie door ruimten en faciliteiten optimaal te benutten. Bovendien kunnen door 

schaalvergroting de totale kosten worden verlaagd (zie bijlage 4, figuur 4.5) en bieden MFA's kansen 

voor herontwikkeling op de lange termijn (Rooy et al, 2004). 

4_2 FINANCIERING 
De financieringsconstructie die in Nederland van 

toepassing is voor onderwijsinstellingen kan als 

uniek worden beschouwd. De 

verantwoordelijkheden (zie §4.3) van gemeenten 

en schoolbesturen staan veelal haaks op elkaar, 

waardoor tegenstrijdige belangen ontstaan die het 

ontwikkelingsproces negatief beïnvloeden. De 

financieringsconstructie wordt schematisch in 

figuur 4.2 weergegeven. 

De geldstroom is globaal in twee delen op te 

splitsten, te weten de lumpsumregeling en de 

algemene uitkering uit het gemeentefonds. 

Lumpsumregeling 

Figuur 4.2: financieringsconstructle Primair Onderwijs 

Schoolbesturen (zowel besturen van één school als overkoepelende besturen) krijgen een budget van 

het Rijk voor de materiële bekostiging, het personeelsbeleid en voor het personeel. Deze 

lumpsumbekostiging, die per 1 augustus 2006 is ingevoerd, is gebaseerd op een bedrag per leerling en 

een variabel bedrag afhankelijk van de gemiddelde leeftijd van de docenten op de school. De 

verhouding naar werkelijke kosten wordt hierdoor realistischer, aangezien de personeelskosten een 

groot deel van het budget in beslag nemen (Hoff Israël, 2004). De personeelskosten bedragen namelijk 

ongeveer 86% van de totale kosten, terwijl de stichtingskosten slechts 5,5% van de totale kosten 

omvatten (Turner, 2006; zie ook bijlage 4) . De kosten (stichting- en exploitatiekosten) voor het gebouw 

bedragen dus slechts 14% (100-86) van de totale kosten. 
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Het lumpsum budget is niet geoormerkt, waardoor er bij schoolbesturen meer vrijheid ligt om zelf het 

budget te alloceren. Een kleine investering in het gebouw (die maar 5,5% van de totale kosten in beslag 

nemen), kan grote besparingen opleveren bijvoorbeeld op personeelskosten (die maar liefst 86% van de 

totale kosten omvatten) (Turner, 2006). Nagenoeg driekwart van de scholen in het voortgezet onderwijs 

besteden al een deel van het personele budget aan extra voorzieningen (Min OC&W, 2001 ). De 

verwachting bestaat dat dit tevens in het primair onderwijs plaatsvindt of plaats zal vinden. Men raakt 

zich ervan bewust dat het nadenken over een geschikte huisvesting positieve impact kan hebben op de 

totale levensduurkosten van het gebouw en op de personeelskosten. 

Algemene uitkering uit het gemeentefonds 

De overheid stelt 'algemene' middelen uit het gemeentefonds ter beschikking aan gemeenten. Sinds 

1997 is dit budget niet meer geoormerkt en zijn verantwoordelijkheden van het Rijk naar de gemeenten 

gedecentraliseerd. De vrijheid die is geboden biedt gemeenten meer sturingsinstrumenten om hun 

onderwijsbeleid te bekrachtigen (Schraven, 2004). De uitkering is ondermeer gebaseerd op het aantal 

inwoners en het aantal inwoners onder de 20 jaar. Er is echter geen relatie met de staat van de 

schoolgebouwen en bovendien dwingen fluctuaties in leerlingenaantallen, achterstallig onderhoud en 

onderwijskundige vernieuwingen veel gemeenten tot aanzienlijke investeringen in onderwijshuisvesting 

(Boendermaker, 2006) . 

Door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) is de modelverordening huisvesting onderwijs 

opgesteld. Volgens deze verordening (ook wel normvergoeding genoemd) zijn gemeenten in hoofdzaak 

financieel verantwoordelijk voor zowel nieuwbouw en uitbreiding van schoolgebouwen, alsmede voor het 

onderhoud aan de buitenkant van gebouwen met uitzondering van het buitenschilderwerk. 

Schoolbesturen zijn zodoende verantwoordelijk voor klein onderhoud en ex- en intern schilderwerk, 

naast de dekking van de kosten van personeel. 

De gescheiden financieringsverantwoordelijkheden tussen gemeenten en schoolbesturen kunnen leiden 

tot tegenstrijdige belangen. Men zou verwachten dat een gemeente voornamelijk geïnteresseerd is in 

het beperken van de stichtingskosten, beperken van het groot-onderhoud, de waardeverhoging van de 

gebouwde omgeving en de restwaarde van het gebouw. Dit in tegenstelling tot de schoolbesturen, die 

waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in het beperken van de exploitatiekosten (met uitzondering van het 

groot-onderhoud) , zodat ze meer kunnen besteden aan hun primaire proces. Het beperken van de 

exploitatiekosten kan echter veelal enkel worden behaald, indien een hogere investering aan de 

voorkant plaatsvindt (hogere stichtingskosten). Mede door de gesplitste verantwoordelijkheden vindt 

financiering en kostenberekening over de levensduur van een onderwijsgebouw niet vaak plaats ( Kruiter 

et al, 2007). 

4.3 VERANTWOORDELIJKHEDEN 
De verantwoordel ijkheden worden bepaald door de eigendomssituaties. In Nederland is over het 

algemeen de gemeente eigenaar van de basisschoolgebouwen (Rooy et al , 2004). Andere partijen die 

eventueel in het gebouw gehuisvest zijn, zoals bij een brede school of een MFA, zijn huurders van het 

pand. Hoewel het eigendom niet als zodanig in de wet is geregeld, kan het globaal worden opgesplitst in 

economisch eigendom en juridisch eigendom. 
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Economisch eigendom 

In de onderwijswetgeving is geregeld dat doorgaans het juridisch eigendom bij het schoolbestuur ligt, 

terwijl de gemeente over het economisch eigendom beschikt. De gemeente is als economisch eigenaar 

degene die het claimrecht heeft op grond en het gebouw en het volle eigendom verkrijgt zodra de 

gebruiker het gebouw verlaat. De economisch eigenaar is in het algemeen dus gemoeid met de 

stichtingskosten, de groot-onderhoudskosten, de waarde van het gebouw en de grond, de restwaarde 

van het gebouw en de ontvangen dekking van de financieringskosten (huuropbrengsten). 

Juridisch eigendom 

De juridisch eigenaar is de instantie aan wie de grond en het gebouw door de economisch eigenaar ter 

beschikking wordt gesteld. De juridisch eigenaar heeft de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik 

van het gebouw en de instandhouding van het gebouw. Veelal is de juridisch eigenaar het schoolbestuur 

en is verantwoordelijk voor het bewerkstelligen van faciliteiten voor de gebruikers , inclusief het 

onderhoud van bouwkundig werk, schilderwerk, installaties en technische en functionele verbeterende 

aanpassingen (Rooy et al, 2004). Bij een brede school zijn de partijen die gehuisvest zijn in het gebouw 

de huurders en is de gemeente verantwoordelijk voor het groot en klein-onderhoud van het deel van 

deze hu rende partijen. Dit zou betekenen dat twee partijen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van 

één brede school. Gezamenlijk onderhoud wordt wegens praktische en financiële redenen in de praktijk 

veelal onder één partij gebracht (Rooy et al, 2004). 

Economisch en juridisch eigendom 

Het kan ook voorkomen dat zowel het economisch als juridische eigendom in handen is van één partij, 

bijvoorbeeld bij doordecentralisatie. Hierbij wordt een budgetovereenkomst afgesloten tussen de 

gemeente en het schoolbestuur. Hierin wordt afgesproken dat de gemeente, voor een reeks van jaren, 

een jaarlijkse vergoeding garandeert, waar tegenover het schoolbestuur als wederpartij zich verplicht tot 

zekere prestaties. Deze prestaties worden veelal aan marktpartijen uitbesteed. 

4.4 KANSEN VOOR OPDRACHTNEMERS 
De gescheiden financiering en verantwoordelijkheden bieden weinig benutting van synergie en de 

verwachting bestaat dat zowel het economische als juridische eigendom steeds meer in handen van één 

partij komt te liggen. Doordecerrtralisatie (zoals dat reeds in de gemeente Nijmegen heeft 

plaatsgevonden) en privatisering als vergaande vorm (zoals dat in de zorg van toepassing is geworden) 

bieden kansen voor opdrachtnemers. Schoolbesturen zijn namelijk niet deskundig in het ontwikkelen 

van huisvesting en willen zich voornamelijk focusseren op hun primaire proces, te weten het geven van 

onderwijs . Onderzoek heeft uitgewezen dat 70% van de schoolleiders hulp nodig heeft met de 

ontwikkeling van huisvesting, zoals het vertalen van de onderwijsvisie naar een huisvestingsvisie (Vries, 

2007). Het gebrek aan deskundigheid bij zowel schoolbesturen als gemeenten biedt kansen voor een 

ervaren en deskundige scholenbouwer. Een scholenbouwer die de klant (schoolbestuur of gemeenten) 

kan anizorgen en exact weet wat de behoefte van de desbetreffende klant is staat sterk in de markt. 

Door te voldoen aan de verwachtingen van de klant wordt waarde gecreëerd en zodoende kan een 

opdrachtnemer dé scholenbouwer bij uitstek worden en een sterk imago in de markt creëren. 

4.5 RESUME 
Primair onderwijs is de verzamelnaam voor zowel basisonderwijs (openbaar en bijzonder) als speciaal 

onderwijs en biedt onderwijs aan voor kinderen vanaf 4 jaar. Het doel van onderwijshuisvesting is het 

ondersteunen van het onderwijs . Huisvesting is dus een middel en geen doel. Partijen en visies die 
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invloed uitoefenen op de huisvestingsvisie en uiteindelijk de huisvesting zijn de onderwijsvisie, wijkvisie 

en de exploitatievisie. 

De financiering die in Nederland van toepassing is voor onderwijsinstellingen kan in twee delen worden 

opgesplitst, te weten de lumpsumregeling en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De lumpsum 

is het budget dat schoolbesturen ontvangen van het Rijk voor de materiële bekostiging , het 

personeelsbeleid en voor het personeel. Dit budget is niet geoormerkt, waardoor schoolbesturen het 

budget naar eigen inzichten kunnen besteden. De overheid stelt daarnaast algemene middelen uit het 

gemeentefonds ter beschikking aan gemeenten. Ook dit budget is niet geoormerkt en gemeenten zijn 

vrij om een bepaald deel aan onderwijs te besteden. Veelal wordt de normvergoeding aangehouden en 

wordt zodoende het budget bepaald voor de ontwikkeling van nieuwbouw en uitbreiding van 

schoolgebouwen alsmede het onderhoud aan de buitenkant van de gebouwen (groot-onderhoud), met 

als uitzondering het buitenschilderwerk. De gescheiden financieringsverantwoordelijkheden tussen 

gemeenten (voornamelijk stichtingskosten en een deel groot-onderhoud) en schoolbesturen 

(voornamelijk exploitatiekosten) kunnen leiden tot tegenstrijdige belangen. 

Globaal kan onderscheid worden gemaakt in economische en juridische verantwoordelijkheid cq 

eigendom. Doorgaans is in Nederland het schoolbestuur juridisch eigenaar, terwijl de gemeente over het 

economisch eigendom beschikt. In geval van doordecentralisatie ligt zowel het juridische als 

economische eigendom bij één partij. 

Schoolbesturen zijn veelal niet deskundig in het ontwikkelen van onderwijshuisvesting en willen zich 

bezig houden met hun primaire proces (het geven van onderwijs) . Een opdrachtnemer kan de klant 

(gemeente of schoolbestuur) ontzorgen en kan aan de verwachtingen van de klant voldoen en dus 

waarde creëren. Om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van de klant dient te worden voldaan aan 

de behoefte van de klant. Als een opdrachtnemer die behoeften ook kent, dan kan deze opdrachtnemer 

dé scholenbouwer bij uitstek worden en een sterk imago creëren in de scholenmarkt 
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5. WAARDE 

In dit hoofdstuk wordt het begrip 'waarde' nader toegelicht. Vragen die in dit hoofdstuk worden 

beantwoord zijn : waarom en voor wie is waarde van belang, wat bepaalt waarde en kan waarde worden 

voorzien van een definitie? In het volgende hoofdstuk wordt ingegaan op het meetbaar maken van 

waarde, het zogenoemde objectiveren. 

5.1 WAARDE IS SUBJECTIEF 
De oude Grieken geloofden dat er bepaalde essentiële principes in onze leefomgeving bestaan en 

zodoende waarde geven aan objecten (Shillito & De Marle, 1992). Wanneer deze principes in het object 

aanwezig waren dan had het waarde, zo niet, dan was het object waardeloos. Men ging er vroeger 

vanuit dat een object de waarde bepaald en dat dit onafhankelijk was van de bezitter ervan. Toch kon 

men bepaalde fenomenen met het objectieve waardebegrip niet verklaren (Bouma et al, 2006). Hoe kon 

men bijvoorbeeld verklaren dat goud veel kost maar tegelijkertijd geen gebruiksfunctie heeft, terwijl water 

nagenoeg niets kost maar wel onmisbaar is voor de mens? 

Nieuwe interpretaties van waarde deden hun intrede en waarde werd steeds meer als een subjectief iets 

beschouwd. Perry (1914) veronderstelt bijvoorbeeld dat wil iets waarde hebben, het simpelweg moet 

voldoen aan behoeften ten aanzien van 'interesse' en 'genot' . Daarnaast maakt Perry onderscheid 

tussen extrinsieke en intrinsieke waarde. De extrinsieke waarde wordt bepaald door het object zelf, 

terwijl intrinsieke waarde wordt ingeschat door de interesse in het object. Een auto kan bijvoorbeeld 

beter zijn dan een andere ten aanzien van kwaliteit, omdat de (materialen van de) auto duurzamer zijn. 

Toch kan een alternatieve auto een hogere kwaliteit hebben door bijvoorbeeld een bijzonder design, 

terwijl de materialen erg slecht zijn. Rice ( 1943) concludeert dat de intrinsieke waarde een sterke relatie 

heeft met de perceptie van de klant. Een manke hond kan voor een fokker waardeloos zijn, terwijl 

dezelfde hond voor zijn baasje onvervangbaar is en dus heel waardevol. 

De waarde van een product ligt niet besloten in het object zelf, maar wordt bepaald door de perceptie 

van het individu die het product waardeert en is dus subjectief. 

5.2 NUT 
Omdat waarde subjectief is, geeft dit weinig duidelijkheid over waarom individuen ergens waarde aan 

toekennen. Fowler (1990) beweert dat een product de behoefte van de klant moet vervullen om waarde 

te hebben. Deze behoefte kan volgens de Maslow hiërarchie primair zijn (fysiologische behoeften als 

voeding en zuurstof) of van een hoger niveau (veiligheid, zelf-ontplooiing etc.). Volgens Maslow (1968) 

streeft elk levend organisme dezelfde behoeften na. Wanneer echter aan een behoefte is voldaan, 

streeft het individu naar voldoening van behoeften op het bovenliggende (hogere) niveau . De behoeften 

zullen volgens Maslow altijd hoger zijn dan de middelen om aan deze behoeften te kunnen voldoen, 

beter bekend onder het begrip schaarste. Hierdoor is men noodzakelijk te kiezen en dus besluiten te 

nemen. 

De mate waarin aan een behoefte wordt voldaan heet nut of welvaart (Bouma, 2005) . Nut kan worden 

omschreven als 'het kenmerk van goederen, waardoor individuen het willen kopen en individuen kopen 

goederen om, bij het consumeren ervan, van het nut te genieten' (Robinson & Eatwell, 1973). 
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Nut is het kenmerk van een gebouw, waardoor de opdrachtgever het wil bezitten, om vervolgens van het 

nut te kunnen genieten. 

Op grond van het verwachte nut dat iemand bij een aankoop ontvangt, stelt het individu de waarde vast 

in een geldbedrag (monetariseren) of in een rapportcijfer cq percentage (kwantificeren) of in een ander 

ruilmiddel. Men maakt dus in gedachte een voorstelling van het nut dat wordt ontvangen na aankoop van 

het product (Johnson, 1983). 

5.3 WAARDE EN PRIJS 
Nut wordt bepaald door de waarde en de prijs. De waarde van een product wordt bovendien bepaald 

door de schaarste: hoe minder van het product voorhanden is, hoe hoger dit wordt gewaardeerd. Dus 

hoe schaarser iets is, hoe meer waarde men eraan toekent en hoe hoger de prijs zal zijn die het individu 

bereid is te betalen. Dit verklaart ook waarom, bij het eerder genoemde voorbeeld, goud meer waard is 

dan water. Kortom, hoe groter de vraag en kleiner het aanbod, hoe meer men, in het algemeen, bereid is 

voor het product te betalen en visa versa. 

De prijs komt dus tot stand door schaarste en waarderingen. Vraag en aanbod bepalen de waarde, wat 

uiteindelijk de prijs bepaald (Verhoef et al, 1997). Vraag en aanbod worden bepaald door het aantal 

aanbieders en het aantal vragers. Deze aspecten beïnvloeden onder andere de marktvorm (Bouma et 

al, 2005). Marktvormen zijn vormen van concurrentie en de volgende marktvormen kunnen globaal 

worden onderscheiden (Bijvoet et al, 2002) : 

Volledige vrije mededinging (volmaakte mededinging). Doet zich voor wanneer er een zeer groot aantal, 

relatief kleine aanbieders op de markt aanwezig is, die gezamenlijk het marktaanbod bepalen. Op de 

markt wordt het marktaanbod geconfronteerd met de marktvraag en uit deze confrontatie komt de 

marktprijs tot stand. Deze marktprijs is voor de aanbieders een gegeven en is niet afhankelijk van één 

individuele aanbieder. 

Monopolie. Monopolie is de tegenpool van de voorgaande marktvorm. In deze markt is de monopolist de 

enige aanbieder en bepaalt zelf de voor hem meest gunstige marktprijs. 

Imperfecte mededinging. Deze situatie ligt tussen de voorgaande geschetste uitersten in. In deze markt 

zijn meerdere aanbieders actief, maar één individuele aanbieder heeft wel invloed op de prijs van het 

product. Aanbieders houden bij het zetten van hun prijs rekening met het prijs- of aanbodgedrag van 

hun concurrenten. 

opdracht-. 
gever 

Figuur 5. 1; waarde-prijs model 
bron : De Aidder (2006) 

De deelmarkt 'primaire scholenbouwmarkt' kan het beste als 

de marktvorm 'imperfecte mededinging' worden gekenmerkt. 

Over het algemeen kan worden geconstateerd dat vragers (in 

dit onderzoek opdrachtgevers) eerder een product aanschaffen 

als de waarde van het product hoger is dan de prijs. 

Opdrachtgevers zijn geïnteresseerd in value tor money en 

kunnen worden omschreven als waardeconsumenten. Het 

verschil tussen de waarde en de prijs wordt in economische 

begrippen het consumentensurplus genoemd. In dit 

onderzoek wordt het consumentensurplus gekenmerkt als de 

meerwaarde. 
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Opdrachtnemers (aanbieders cq waardeproducenten) zullen hun producten alleen langdurig verkopen 

indien de prijs hoger is dan de kosten die zijn gemaakt om de producten te maken (Bouma et al, 2005). 

Opdrachtnemers zijn geïnteresseerd in money tor value: voor geld 

waarde leveren. Het verschil tussen de kosten en de prijs wordt 

het producentensurplus genoemd, beter bekend onder het 

begrip winst. Het behalen van winst is samen met groei één van 

de speerpunten van alle private (profil) organisaties: Winst is 

noodzakelijk om groei te bewerkstelligen. 

I opdracht
nemer 

5.4 KLANTIEVAEDENHEID 

Figuur 5. 2: pnjs-kosten model 
bron; De Ridder (2006) 

Verschillende auteurs (als Heskett et al , 1997; Reichfeld & Sasser, 1990; Kelly, 2004) geven te kennen 

dat om winst en groei te bewerkstelligen, er klanttevredenheid dient te worden gerealiseerd. Onder 

klanttevredenheid wordt verstaan: 'het gevoel van plezier/ tevredenheid van een individu als resultaat 

van het vergelijken van de waargenomen prestatie van een product in relatie met de verwachtingen van 

het individu (Kotler, 1997). Klanttevredenheid is pas na aanschaf te meten en wordt bepaald door de 

waarde die de klant tijdens de gebruiksfase eraan toekent en blijft toekennen. 

Klanttevredenheid is belangrijk voor het behalen van winst en groei. Dit geldt in eerste instantie voor de 

consumentenmarkt (B2C), maar is tevens van toepassing voor de Business to Business (B2B) en 

Business to Government (B2G) markten. Klanttevredenheid zorgt namelijk voor loyaliteit van de klant, 

herhalende aankoop, acceptatie van andere aangeboden producten van de opdrachtnemer (Surprenant, 

1977) en positieve mond-tot-mond reclame (Churchill & Surprenant, 1982). Deze aspecten kunnen 

vervolgens leiden tot concurrentievoordeel en uiteindelijk winst en een groter marktaandeel (Heskett et 

al, 1997). 

Figuur 5. 1: waarde leidttot stijging van de winst & groei 
bron: Heskelt el al. (1997) 

Aan de andere kant leidt klantontevredenheid tot ongewenste consequenties als negatieve mond-tot

mond reclame, klachten , terugtrekking en uiteindelijk reductie van het marktaandeel en de winst (Day, 

1977; Woodruft et al , 1983). 

De ontevredenheid onder klanten in de bouwsector is relatief hoger dan dat in andere sectoren het geval 

is (Bowen et al , 1997). Deze ontevredenheid kan mogelijk worden veroorzaakt door enerzijds de 

discrepantie tussen de perceptie van de klant en het uiteindelijk gerealiseerde product en anderzijds dat 

de vooraf geformuleerde klantenwensen niet voldoen aan de werkelijke (latente) behoefte (Nkado & 

Mbachu, 2001 ). Volgens Liu & Walker (1998) is het identificeren van de behoeften van de klant van 

uiterst belang om waarde te creëren en zodoende klanttevredenheid te garanderen. 

Alhoewel het creëren van klanttevredenheid voor opdrachtnemers van belang is, wordt in dit onderzoek 

enkel vanuit het perspectief van de opdrachtgever gekeken. De productiekosten zijn voor een 

opdrachtgever niet van belang, aangezien de prijs en de waarde (dus de meerwaarde) voor de 

opdrachtgever maatgevend zijn bij de transactie. Winst of producentensurplus wordt in het onderzoek 

niet meegenomen. De meerwaarde voor de opdrachtgever kan in dit onderzoek dus als het nut voor de 
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opdrachtgever worden omschreven. Om onduidelijkheden te voorkomen wordt in het vervolg van dit 

onderzoek consequent het begrip meerwaarde gebruikt. 

5.5 DEFINITIE VAN WAARDE 

In de voorgaande paragrafen zijn de begrippen nut, meerwaarde en winst geïntroduceerd en 

beschreven. Nut kan worden gezien als de optelsom van de meerwaarde en de winst, oftewel de som 

van het consumenten- en producentensurplus. Nut bepaalt de waarde en waarde bepaalt de prijs. In 

deze paragraaf wordt het begrip waarde verder toegelicht. 

Er is een scala aan definities van waarde in de literatuur bekend (zie bijlage 2) en geconcludeerd kan 

worden dat er geen eenduidige definitie van waarde te geven is. De definitie die in dit onderzoek aan 

waarde wordt gegeven is: 

Waarde van het product is al hetgeen dat de opdrachtgever bereid is om op te offeren om dit product te 

verkrijgen. 

Waarde wordt dus beïnvloed door de perceptie van ontvangen (get) en geven (give). Deze componenten 

zijn tevens terug te vinden zijn in de definities van Zeithaml (1988) enThomsonet al (2003). De "get" 

component omvat het voordeel cq de meerwaarde, terwijl de give component de opoffering omvat. 

Onder meerwaarde wordt in dit onderzoek verstaan: 

Meerwaarde is het voordeel voor de opdrachtgever dat middels een transactie behaald wordt. Dit kan 

tevens worden gekenmerkt als het nut voor de opdrachtgever en is het positieve verschil tussen de 

totaal ontvangen waarde en de gemaakte opoffering. 

De opoffering wordt veelal geassocieerd met de prijs van een product. Vanuit het perspectief van een 

opdrachtgever omvat de prijs niet enkel de werkelijke prijs van een product, maar omvat de prijs al 

hetgeen dat moet worden opgegeven om het product te verkrijgen (Becker, 1965). De prijs bestaat dus 

uit zowel een monetaire prijs (in bijvoorbeeld Euro's) als de kosten met betrekking tot tijd, reizen, energie 

etc (niet-monetaire prijs). De prijs is in dit onderzoek de opoffering. 

ll,lliElotm HI!Lm'ili•HI·I~~ ~ 
Figuur 5. 2: meerwaarde = waarde I prijs (naar Bouma et al , 2005) 

Geconcludeerd kan worden dat zowel de waarde als de prijs de meerwaarde voor de opdrachtgever 

bepalen. Deze meerwaarde staat bij opdrachtgevers centraal en zou tevens bij het 

besluitvormingsproces moeten worden meegenomen I leidend moeten zijn. 

5.6 RESUME 
De waarde van een product (in dit onderzoek een basisschoolgebouw) is subjectief en is dus afhankelijk 

van de perceptie van het individu die het product waardeert. Men waardeert producten omdat men meer 

behoeften heeft dan middelen om aan deze behoefte te voldoen. Hierdoor is men genoodzaakt te kiezen 

en dus te waarderen. De mate waarin aan een behoefte wordt voldaan heet het nut. Op grond van het 

verwachte nut dat iemand bij een aankoop denkt te ontvangen, stelt het individu de waarde vast in een 

22 



VAN 'J I~IG DEEl IA 

geldbedrag (monetariseren) of in een rapportcijfer cq percentage (kwantificeren) of in een ander 

ruilmiddel. Deze waarde kan worden omschreven als al hetgeen dat de opdrachtgever bereid is om op te 

offeren om dit product te verkrijgen . In dit onderzoek zal dit voornamelijk bestaan uit de monetaire prijs, 

maar ook niet-monetaire prijsaspecten kunnen een rol spelen. Het positieve verschil tussen de waarde 

en de werkelijke opoffering kan worden omschreven als de meerwaarde cq het voordeel voor de 

opdrachtgever. Het doel van opdrachtgevers is dus het laten creëren van zoveel mogelijk meerwaarde 

en dus een zo groot mogelijk positief verschil tussen waarde en prijs, ook wel het consumentensurplus 

genoemd. Opdrachtnemers zijn voornamelijk geïnteresseerd in het optimaliseren van het positieve 

verschil tussen prijs en de gemaakte kosten , beter bekend onder het begrip winst (producentensurplus). 

Winst kan hoofdzakelijk worden gerealiseerd door het genereren van klanttevredenheid. 

Klanttevredenheid wordt op haar beurt gerealiseerd door waarde te creëren en te voldoen aan de 

behoeften van de klant. 

Dit onderzoek concentreert zich op het behalen van een zo groot mogelijke meerwaarde voor de 

opdrachtgever van primaire scholenbouw. Deze meerwaarde kan op verschillende manieren worden 

bepaald en zou bij de besluitvorming centraal moeten staan. 
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6. GUNNINGSMECHANISME 

In de vorige hoofdstukken is aangetoond dat opdrachtgevers in hun besluitvormingsproces meerwaarde 

van een gebouw zouden moeten betrekken in plaats van alleen de prijs. De meerwaarde kan worden 

bepaald door de verhouding tussen waarde en prijs. Gebouwen dienen een zo groot mogelijke 

meerwaarde te leveren aan opdrachtgevers en gebruikers. De methodiek die door opdrachtgevers wordt 

gehanteerd om de meerwaarde te bepalen is bepalend voor de uiteindelijke meerwaarde. Deze 

methodiek kan worden omschreven als een besluitvormingsproces. Ook de gunningsmethodieken die in 

de bouw worden gehanteerd om een aanbieder te selecteren vallen onder het besluitvormingsproces. 

Allereerst wordt in dit hoofdstuk kort ingegaan op de besluitvorming. Vervolgens wordt ingegaan op de 

gunningsmethodieken. 

6.1 BESLUITVORMING 
Wanneer wordt gekeken naar het besluitvormingsproces, dan kunnen globaal de volgende stappen 

worden herkend (Engel et al, 1995): 

1. Herkenning van de behoefte (need recognition). Het realiseren van het verschil tussen de gewenste 

situatie en de huidige situatie zorgt voor een 'trigger' voor het gehele consumptie proces. 

2. Het zoeken naar infonnatie (search for informatio). Relevante data voor de aankoopbeslissing wordt 

gezocht middels interne bronnen (geheugen) en/of door externe bronnen. 

3. Evaluatie van alternatieven (Pre-purchase alternative evaluation). Evalueren van de beschikbare 

alternatieven die tevens de behoefte kunnen vervullen om uiteindelijk te komen tot één voorkeur. 

4. Aankoop (purchase). Het verkrijgen van de gekozen optie bij stap 3. 

5. Consumptie (consumption). Gebruik van de aangeschafte optie. 

6. Re-evaluatie van alternatieven (post purchase alternative re-evaluation). Het na aankoop evalueren of 

en in welke mate het gebruik van het alternatief voor meer tevredenheid had kunnen zorgen. 

7. Afscheiding (divestment). Het product wordt niet meer gebruikt en wordt verwijderd. 

Hierin zijn globaal twee fasen te herkennen waarin een 

product wordt geëvalueerd, te weten voor aankoop (pre

purchase) en na aankoop (post-purchase). De waarde van 

een product kan niet voor aankoop worden beoordeeld cq 

ervaren Uudged), enkel worden waargenomen (perceived) 

(Spencer & Winch, 2002). Voor de aankoop waardeert men 

het product, om vervolgens een afweging tussen de 

verschillende alternatieven te maken. Het product dat de 

voorkeur geniet wordt aangeschaft. Na aankoop (tijdens 

gebruik) is men geïnteresseerd in de prestatie van het 

product in een specifieke situatie. 

waarderen I 
I 
I 

Afwegen en waarderen 

Als dieper op het besluitvormingsproces om tot aankoop te 

komen wordt ingegaan, dan kan dit proces middels figuur 

6.2 schematisch worden weergegeven. Globaal kunnen er 

twee belangrijke procesonderdelen worden onderscheiden: 

----- ---, 
I 

afwegen : 

Figuur 6. 2: b~tsluitvormingsproces 
bron: SEO (2003) 

I 
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waarderen en afwegen. Waarderen en afwegen zijn termen die regelmatig door elkaar worden gebruikt. 

Onder waarderen kan worden verstaan: 'het vaststellen van de groot1e van effecten van een ingreep op 

vooraf vastgestelde criteria' (SEO, 2003). Bij een afweging worden de eigenschappen van meerdere 

producten met elkaar vergeleken, terwijl bij het waarderen de waarde van de eigenschappen van één 

product worden ingeschat4
. 

6.2 AANBESTEDINGSFASE 
Wanneer naar het inkoopproces en het daarbij horende besluitvormingsproces van een opdrachtgever 

wordt gekeken, dan speelt dit proces zich in de bouwsector voornamelijk af gedurende de 

aanbestedingsfase. Het aanbestedingsproces kan worden gekenmerkt als de prijsvormingsfase en 

bestaat uit een aantal standaard stappen: 

1. Publicatie. Het bekendmaken van de wens om een gebouw te ontwikkelen met als doel 

geïnteresseerde opdrachtnemers te vinden; 

2. Selectie. Het maken van een keuze uit de geïnteresseerde opdrachtnemers gebaseerd op de 

selectiecriteria; 

3. Uitnodiging. Het toezenden van de aanbestedingsstukken aan de geselecteerde opdrachtnemers met 

het verzoek om op een bepaald tijdstip de prijs in te leveren; 

4. Verstrekken van inlichtingen en de gelegenheid tot het stellen van vragen die generiek (naar allen) 

worden beantwoord; 

5. Gunning. De aanbiedingen van de opdrachtnemers worden beoordeeld en de opdrachtnemer met de 

meest voordelige aanbieding mag het werk uit gaan voeren. 

De selectiecriteria die deel uit maken van de selectiefase, zijn de geschiktheidseisen en omvatten alle 

maatschappelijke, technische, organisatorische en financieel-economische eisen waaraan de 

opdrachtnemer dient te voldoen. Deze eisen zijn gebaseerd op het verleden, hebben betrekking op de 

bedrijfskenmerken en hebben geen relatie met de eisen die worden gesteld aan het project. 

De gunningscriteria zijn de criteria voor de kwalitatieve en kwantitatieve beoordeling van inschrijvingen. 

Deze criteria hebben dus uitsluitend een directe relatie tot de inhoud van de te verstrekken opdracht. 

Deze criteria zijn dus eigenlijk op de toekomst gebaseerd en niet op het verleden. 

De richtlijnen (Europese richtlijn nr 2004/18/EG) kennen twee gunningscriteria op grond waarvan de 

opdracht kan worden gegund: 

De laagste prijs; 

De economisch meest voordelige aanbieding (EMVA). 

Bij de gunning op basis van de laagste prijs speelt enkel de prijs een rol bij de gunning. Bij de gunning 

op basis van EMVA (wordt ook wel gesproken over de 'economisch meest voordelige inschrijving'

EMVI) bestaan de gunningscriteria naast kwantitatieve criteria (prijs) tevens uit kwalitatieve criteria. 

Hierbij speelt dus naast de prijs tevens de productwaarde van het gebouw een rol. Andere aspecten die 

de totale waarde beïnvloeden, zoals bouwsnelheid, organisatie, communicatie, etc., worden in dit 

onderzoek niet meegenomen. 

' Voor nadere loelichling. zie bijlage 1 
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Gunning op basis van waarde en prijs 

Wanneer een werk op basis van de EMVA 

gunningsmethode wordt gegund, dan staan de 

criteria waarde en prijs centraal. Hierbij kan 

waarde bestaan uit vele aspecten, welke in het 

volgende hoofdstuk aan de orde komen. De 

verhouding tussen waarde en prijs dient zo groot 

mogelijk te zijn. Dit kan worden bereikt door : 

minW i P 
· verhouding 

a. een zo laag mogelijke prijs aan te bieden om 

precies aan de vereiste waarde te voldoen, of 

b. met een bepaalde prijs een zo hoog mogelijk 

waarde te realiseren , of 

.""' I 
." I 

" ' I mi n waarde " I 
(PvE) - -e••...;: -------r----

1 

' I 
c . een optimum tussen beide geschetste uitersten 

aan te bieden. 

max prijs 
PRIJS 

Figuur 6. 2: inkoopslralegie mei als goude vlak de 
preeurment space bron: Dreschler (2008b) 

Ad a: De besluitvorming geschiedt op basis van de laagste prijs . De waarde is vastgelegd in de vorm van een 

technisch bestek en er vindt enkel prijsconcurrentie plaats. Deze vorm van besluitvorming (of gunnen) 

zorgt voor het ontstaan van de nodige project problemen, aangezien opdrachtnemers het project 

wanhopig tegen een te lage prijs aanbieden door de kwaliteit van het werk te beperken en hopen op 

compensatie en claims (Hatush & Skitmore, 1998). De focus ligt hierbij op het zoeken naar de mazen in 

het bestek om na de gunning een hogere prijs te verkrijgen, in plaats van op het creëren van 

meerwaarde. 

Ad b: De besluitvorming is gebaseerd op de hoogste waarde. Hierbij is de prijs de constante factor. Deze 

vorm van besluitvorming komt zelden voor en wordt voornamelijk toegepast bij zogenoemde ontwerp 

wedstrijden (Dreschler, 2008) . 

Ad c: Zowel de prijs als de waarde is hierbij variabel. Het besluit wordt genomen op basis van de hoogste 

waarde-prijs verhouding. Door de prijs te relateren aan het creëren van waarde is het voor 

opdrachtgevers mogelijk om een optimale life cycle waarde te krijgen (Wang et al , 2000) . De waarde

prijs verhouding wordt begrensd door drie criteria : 

1. de minimale waarde (afhankelijk van de minimale eisen, veelal het 'programma van eisen'); 

2. de maximale prijs (het maximale budget dat de opdrachtgever heeft) ; 

3. de minimale waarde-prijs verhouding (het positieve verschiltussen de ontvangen waarde en de 

betaalde prijs) . 

Het vlak dat binnen deze criteria valt (gouden vlak in figuur 6.2) wordt ook wel de 'demand space' of de 

'procurement space' genoemd (Ridder & Vrijhoef, 2007). De derde optie (optie c) geniet de voorkeur, 

aangezien hierbij zowel de waarde als de prijs variabel zijn er hierdoor een praeurement space ontstaat. 

Bij de eerste optie (a) is de waarde vastgelegd en is de prijs de enige variabele. Deze methode om te 

komen tot een besluit wordt door opdrachtgevers in de bouwsector in Nederland nog steeds het meest 

toegepast (Dreschler et al, 2007). Zoals uit de aanleiding is gebleken, worden opdrachtgevers zich er 

steeds meer van bewust dat het gunnen op basis van enkel de prijs kan resulteren in een lage 

tevredenheid, lage winst, geen innovatie, hoge transactie kosten, slechte relat ie tussen de 

opdrachtgever en -nemer, en zelfs corruptiegedrag (Dreschler & De Ridder , 2006; Dorée & De Ridder, 

2003 ; De Ridder et al , 2002) . Gelukkig verschuift de focus van een kostenoriëntatie naar een 
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waardeoriëntatié en multi criteria decision-making (MCDM) methodieken worden steeds meer gebruikt 

(zie ook Wong et al, 2000). Bij multi criteria decision-making wordt een beslissing genomen op basis van 

meer dan één criteria (Ababutain, 2002). 

Waarde en prijs variabel 

De besluitvormingstechnieken of gunningsmechanismen, waarbij meerdere criteria een rol spelen en 

zowel de waarde als de prijs variabel zijn (optie c figuur 6.2), kunnen globaal worden samengevat tot de 

volgende (Goovaerts, 2004; Dreschler et al , 2007; Dreschler, 2008) : 

1. Prijs correctie systeem. De prestaties van niet-financiële criteria van een aanbieding (meerwaarde) 

worden in monetaire termen uitgedrukt en wordt vervolgens gecombineerd met de inschrijvingsprijs 

(prijs minus meerwaarde). De aanbieder met de laagste prijs na correctie krijgt het werk gegund. 

2. Punten systeem. De prestatie van zowel financiële als niet-financiële criteria van een aanbieding 

worden vertaald/gekwantificeerd naar punten. De aanbieding met de laagste prijs krijgt het hoogste punt 

betreffende de prijs. De aanbieding met de hoogste waarde krijgt het hoogste punt betreffende de 

waarde. Deze punten worden gesommeerd en de aanbieder met de meeste punten krijgt het werk 

gegund. 

3. Waarde I prijs systeem. Hierbij kan de waarde zowel in monetaire als gekwantificeerde termen worden 

uitgedrukt. De totale waarde wordt hierbij gedeeld door de inschrijvingsprijs. De aanbieding met de 

hoogste waarde-prijs verhouding krijgt het werk gegund. 

min waarde 
(PvE)-

I. 
:aanbieding 1 

i 
I 
1 , m1n W / P 

lèdt ing ~" / verro uding 

"-..... 

-~~~:L_ 
,. "" I 

; I 
I 
I 

max pri jsl 
PRIJS 

Figuur 6.3: selectie tussen twee aanbiedingen 
Bron: De Ridder & Vrijhoef (2007) 

Bij alle drie de methodieken kan de winnende 

aanbieder (grootste meerwaarde) worden 

bepaald door het bepalen van de hoek. De 

grootste hoek vertegenwoordigt de aanbieding 

met de grootste waarde-prijs verhouding. In 

nevenstaande figuur heeft aanbieding 1 de 

grootste hoek (bèta) en levert dus de grootste 

meerwaarde, terwijl de aanbiedingsprijs hoger is 

dan aanbieding 2. 

De waarde-prijs methode wordt tevens omschreven in de NEN-EN-12973. Deze methode zal in dit 

onderzoek worden toegepast en geniet volgens vele auteurs de voorkeur (waaronder Kuipers , 2005; De 

Ridder & Vrijhoef, 2007; Dreschler, 2008) . Deze methode kan tevens worden omschreven als de 'merit 

point system (MPS)' en wordt het meeste toegepast bij het selecteren van aanbiedingen op basis van 

meerdere criteria (Ababutain, 2002). Ook het 'United Stales Army Corps of Engineers and the World 

Bank' hanteert deze methodiek. De waarde-prijs methode wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 

6.3 WAARDE - PRIJS BEPALINGSMODEL 

Bij de besluitvorming zou de te creëren meerwaarde centraal moeten staan. Om de meerwaarde van 

een (aanbieding van een) product te bepalen, wordt de waarde gedeeld door de prijs . Hierbij zal de 

waarde in monetaire termen worden uitgedrukt, omdat dit voor opdrachtgevers beter te interpreteren is 

en bovendien makkelijker te verantwoorden (transparant) is (Dreschler, 2008). 

5 Zie aanleiding: bi jvoorbeeld de van kracht geworden Elv1VA gunningsmethodiek 
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In het rapport van het Ministerie van Rijkswaterstaat 'Handreiking EMVI'6 (Crucq, 2006) wordt 

omschreven hoe men kan gunnen op basis van de optimale waarde-prijs verhouding. De methodiek om 

aanbiedingen te beoordelen of te waarderen op basis van waarde-prijs verhouding komt overeen met 

het rapport van PSIBouw ( Jansen et al , 2007) . Beide gunningsmethodieken voldoen aan de door de 

Europese aanbestedingsregelgeving gestelde eisen en de verwachting bestaat dat deze methodiek door 

publieke opdrachtgevers veelvuldig zal worden toegepast. Voor het gemak wordt in het vervolg 

gesproken over de EMVA gunningsmethodiek. Hiermee wordt de gunningsmethodiek bedoeld, zoals 

deze in zowel de 'Handreiking EMVI van Rijkswaterstaat (Crucq, 2006) als het 'Gunnen op waarde' 

rapport van PSIBouw (Jansen et al, 2007) wordt omschreven. 

Bij de EMVA methode worden aanbiedingen niet uitsluitend op prijs, maar juist op waarde in relatie tot 

meerwaarde beoordeeld. De EMVA methode kan worden gecombineerd met het model van Topcu 

(2004) . Hierin worden gedurende het gunningsproces enkele filters aangebracht, te weten: 

maximale prijs; 

minimale waarde; 

minimale waarde-prijs verhouding. 

Deze filters vormen de zogenoemde 'procurement space' van De Ridder & Vrijhoef (2007), zoals deze in 

figuur 6.2 en 6.3 wordt weergegeven. Het proces om te komen tot de economisch meest voordelige 

aanbieding (aanbieding die de meeste meerwaarde biedt) wordt in het vervolg het waarde-prijs 

bepalingsmodel (WP-model) genoemd en wordt in figuur 6.4 schematisch weergegeven. Dit model 

wordt kort omschreven. 

1. Waarde-bepalingsmatrix 

De opdrachtgever kan aan verschillende aspecten meer of minder belang hechten. Om dit tot uitdrukking 

te laten komen, worden verschillende waardecriteria van een wegingsfactor voorzien. Aan de hand van 

het relatieve gewicht (weegfactoren) van de verschillende waardecriteria, in combinatie met de prestatie 

op de waardecriteria (prestatief actor) en het maximale budget kan de waarde worden bepaald. Indien de 

prestatie van alle waardecriteria optimaal is (100%), dan heeft de opdrachtgever hier zijn maximale 

budget voor over. Dit zal in de praktijk echter nauwelijks voorkomen. De minimale waarde wordt bepaald 

door de wettelijk vastgelegde eisen en het programma van eisen (PvE) van de opdrachtgever. Elke 

aanbieding zal aan dit minimum moeten voldoen. Zo niet, dan wordt deze aanbieding niet nader 

beschouwd. Elke aanbieding die wel voldoet aan de minimale eisen voldoet omvat dus minimaal de 

minimale waarde. Het budget dat nodig is om het gebouw aan de minimale eisen te laten voldoen wordt 

voor het gemak het 'minimale budget ' genoemd. Het verschil tussen het maximale budget en het 

minimale budget (basisbudget) is het budget dat de opdrachtgever over heeft voor extra waarde. De 

totale waarde kan worden berekend middels de volgende formule: 

[ 
~ 0 < I; :os 1 

W~o1 = L(f; *RG;)*(Bmax-Bmn~ + Bmn 0 < RG; :<S 100% 

In de formule omvat W101 de totale waarde, f; de prestatiefactor van productkenmerk i, RG; het relatieve 

gewicht van productkenmerk i, Bmax het maximale beschikbare budget van de opdrachtgever en tot slot 

Bmn het budget dat volgens de opdrachtgever nodig is om het gebouw aan de minimale eisen te laten 

6 EMVI: Economisch rvl eesl Voordeli ge Inschrijving, levergelijken met de EM VA 
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voldoen (minimale budget). De schaal (range I;) die wordt gehanteerd bij het beoordelen, kan op 

verschillende manier invulling krijgen . Zo kan ook voor het middelpunt (voldoet precies aan de minimale 

eisen) een 5,5 worden aangehouden. Een score lager dan de 5,5 betekent in dat geval dat niet wordt 

voldaan aan de minimaal gestelde eisen. De waarde ten aanzien van een criteria kan middels de score 

tussen de 5,5 en de maximale score 10 lineair worden berekend. Het toekennen van de 

prestatiefactoren wordt in hoofdstuk 11 beschreven. 

gekwalificeerde 
aanbiedingen 

aanbevelgen 
aanbieder 

ongeschikte 
aanbieding 

opnieuw 
aanbesteden 

STAGE 1: waarde 

STAGE 2: prijs 

Figuur 6. 4: waarde-prijs bepallngsmodel volgens de EMVA gunnlngsmethodlek en het model van Topcu (2004) 

Voorbeeld: 

Gemeente X wil een nieuw schoolgebouw ontwikkelen. Het relatieve gewicht van de waardecriteria 

esthetica, flexibiliteit en duurzaamheid zijn respectievelijk 25%, 35% en 40%. Het maximale budget dat 

de gemeente ter beschikking stelt is € 5 miljoen en indien het gebouw precies aan alle wettelijk 

vastgestelde eisen voldoet dan bedragen de kosten € 3 miljoen. Bij de gunning worden de verschillende 
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aanbiedingen op de waardecriteria 'esthetica, flexibiliteit en duurzaamheid' 

beoordeeld. Aanbieder Y scoort (prestatief actor) op de criteria esthetica, 

flexibiliteit en duurzaamheid respectievelijk 0,5; 0,8 en 0,7. Hierbij is de 

minimale score 0 (voldoet precies aan de minimale eisen) en de maximale 

score 1 (voldoet volledig aan de wensen). De totale waarde van de 

aanbieding is dan: 

fesiJletica = 0,5 
RG~thotica = 0.25 
lue~i bihtei l = 0,8 
RGue~lbltlleit = 0,35 
fduurzaamneid = 0, 7 
RGduurzaaJri"leid = 0,4 
Bmax = € 5 miljoen 
Bm1n = € 3 miljoen 

[ (0,5 * 0,25) + (0,8 * 0,35) + (0,7 * 0,4) 1 * (€ 5.000.000- € 3.000.000) + € 3.000.000,- = € 3.425.000,-

2. Waarde filter 

De (ontwerpen/aanbiedingen van) producten (lees: basisschoolgebouwen) die niet aan een bepaalde 

waarde voldoen worden niet verder meegenomen. De minimale waarde komt veelal overeen met het 

programma van eisen van de opdrachtgevers. Dit zijn de minimale eisen waaraan het gebouw dient te 

voldoen. 

3. Prijs filter 

In de tweede fase worden de kosten gerelateerde aspecten meegenomen bij de besluitvorming. Naar 

keuze kunnen de kosten zowel uit de kosten tijdens de totale levensduur (Total Cost of Ownership

TCO) bestaan als uit enkel de stichtingskosten. De voorkeur gaat naar de TCO, aangezien een 

investering in de beginfase (hogere stichtingskosten) zich in een later stadium kan terugverdienen. Hier 

wordt in hoofdstuk 11 op ingegaan. De producten (aanbiedingen) waarvan de (stichtings)prijs boven het 

maximale budget komt worden niet verder meegenomen. Het maximale budget is vooraf door de 

opdrachtgever kenbaar gemaakt. 

4. Waarde-prijs bepalingsmatrix 

In de waarde-prijs bepalingsmatrix worden de kosten gerelateerde aspecten gekoppeld aan de waarde. 

De totale waarde, zoals deze in de eerste fase is bepaald, wordt gedeeld door de inschrijvingsprijs en 

resulteert in de waarde-prijs verhouding van het product cq aanbieding. Hoe hoger de waarde-prijs 

verhouding, hoe groter de hoek in figuur 6.3 en hoe voordeliger de aanbieding. Een uitbreiding op deze 

variant geschiedt door de totale waarde over de hele levensduur van het gebouw te delen door de 

levensduurkosten (Total Costof Ownership). Hier wordt in hoofdstuk 11 nader op ingegaan. 

5. Waarde-prijs tilter 

Tot slot worden de waarde-prijs ratio's van de verschillende (aanbiedingen van) producten vergeleken 

met de minimale waarde-prijs verhouding (zie schuine W/P lijn in figuur 6.3) die door de opdrachtgever is 

vastgesteld. Van de overgebleven aanbiedingen zal het werk worden gegund aan de opdrachtnemer 

met de aanbieding die de grootste waarde-prijs verhouding heeft. 

Door de waarde-prijs verhouding van producten te bepalen worden de producten gewaardeerd. Hoe 

hoger de waardering, hoe groter de te leveren meerwaarde voor de opdrachtgever. 

Resultaat 

Het bepalen van het product dat de meeste meerwaarde levert aan de opdrachtgever kan middels het 

waarde-prijs bepalingsmodel geschieden. De kosten kunnen relatief eenvoudig worden bepaald, gezien 

het objectieve karakter. Het bepalen van de waarde is echter een grotere uitdaging. In de eerste plaats 

zijn de waardecriteria niet bekend en bovendien zijn de relatieve gewichten van de waardecriteria 

onbekend. Opdrachtnemers weten namelijk niet waaraan eindgebruikers en opdrachtgevers waarde 
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ontlenen en weet niet hoe waarde kan worden gecreëerd (Saxon, 2002; Bouma et al, 2006) . Door de 

relatieve gewichten van de verschillende te identificeren waardecriteria inzichtelijk te maken, kan de 

waarde van een schoolgebouw worden bepaald. De methode die deze relatieve gewichten kan bepalen, 

wordt in de volgende paragraaf besproken. 

6.4 WAARDE OBJECTIV REN 
Alhoewel waarde als een subjectieve aangelegenheid wordt gezien, kan het tevens objectief worden 

benaderd. Zo zullen veel mensen de Erasmusbrug als een brug met veel waarde beschouwen en zal 

nagenoeg iedereen een snelweg midden door een wijk niet kunnen appreciëren (waarderen). De waarde 

kan volgens dit principe, beter bekend als 'intersubjectiviteit' , als een objectieve eigenschap van iets 

worden gekenmerkt en is niet afhankelijk van de toevallige smaak van de beoordelaar (Reijndorp et al, 

1998). 

Intersubjectiviteit heeft betrekking op subjecten, waarvan vervolgens achterhaald wordt of meningen en 

uitspraken over deze subjecten door meerdere mensen worden gedeeld (Korzilius, 2000) . 

Intersubjectiviteit is niet puur objectief, maar tilt de subjectieve waarnemingen op een hoger niveau van 

verificatie. Een voorwaarde om intersubjectiviteit toe te kunnen passen is dat de omvang van de data 

voldoende is. 

Objectiveren van waarde houdt in dat waarde meetbaar wordt gemaakt. Het objectiveren van waarde 

kan zowel in een geldbedrag (monetarisatie) als in cijfers (kwantificatie) geschieden. Om de totale 

waarde van een gebouw te kunnen inschatten, zullen de relatieve gewichten van de criteria moeten 

worden bepaald. Deze criteria dienen zo specifiek mogelijk te zijn om 

objectiveren nuttig te laten zijn (Bouma et al , 2006). De criteria worden 

in het volgende hoofdstuk geïdentificeerd. \ T 
\"Ide 
I ---Het objectiveren van waarde (van de criteria) kan geschieden door 

gebruik te maken van zogenoemde 'waarderingsmethoden' . In de 

literatuur is een veelvoud aan verschillende waarderingsmethoden te 

vinden (zie bijlage 3) . Globaal zijn er twee type methodieken te 

onderscheiden : de revealed preférence en de staled preferenee 

methoden. 

I 
I 

1 
I 
I 
I 
I 

Figuur 6.5: onbekende waarde In 
het waarde - prils model 

Revealed Preferenee (RP) methoden analyseren het waargenomen economische gedrag van de 

consumenten en producten in relatie tot de beschikbaarheid van het gebouw en leiden hieruit de waarde 

van dit gebouw af (Bogearts et al, 2005) . Als bijvoorbeeld de waarde van een museum moet worden 

bepaald, dan kan men deze waarde bepalen aan de hand van bijvoorbeeld de benodigde reistijd van de 

bezoekers om naar het museum te komen. Veelal wordt er vanuit gegaan dat de marktdata niet 

beschikbaar is . In een dergelijk geval kan de 'bereidheid tot betalen' (willingness to pay, WTP) worden 

bepaald door verwante gebouwen te onderzoeken waarvan wel een marktprijs beschikbaar is (Bogearts 

et al, 2005). De voornaamsteRP methoden worden in bijlage 3 nader omschreven. 

Het voordeel van RP methoden is dat deze in principe objectief zijn en een duidelijke 

welvaartstheoretische onderbouwing hebben (Bogearts et al, 2005) . Daarnaast is er precies duidelijk wat 

er gemeten is en dat de uitkomsten maar voor één uitleg vatbaar zijn. De data die worden gebruikt zijn 
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van daadwerkelijk gedrag, dat een duidelijk beeld schept over mate waarin individuen bereid zijn om 

verschillende aspecten, als tijd en geld, voor elkaar in te wisselen ( Rouwendal & Rietveld, 2000). Verder 

kunnen de data alleen worden verzameld in werkelijke situaties. Het is niet duidelijk of deze data tevens 

voor andere situaties geldt, bijvoorbeeld omdat de nieuwe situatie andere kenmerken heeft. 

Bij de Sta1ed Preferenee (SP) methoden wordt de waarde van een effect direct gemeten. In 

tegenstelling tot de RP methoden wordt de waarde niet afgeleid van geobserveerd gedrag, maar wordt 

gebruik gemaakt van data afkomstig van een doelgroep op diverse hypothetische vragen, zoals dat bij 

een survey het geval is. Aan de hand van die data wordt de waarde berekend. 

Een groot nadeel van de SP methoden ten opzichte van de RP methoden is dat er een verschil bestaat 

tussen wat mensen voor belevingswaarden zeggen te willen betalen (stated preferences) en wat ze er 

werkelijk voor betalen (revealed preferences) (Kroes & Sheldon, 1988). Toch zijn de RP methoden in de 

praktijk slechts in sommige gevallen toepasbaar en vereisen veel gegevens en ingewikkelde technieken 

( Rouwendal & Rietveld, 2000). En alhoewel de SP-Methoden veel kritiek kregen, zijn de methoden in de 

loop der tijd sterk verbeterd (Carson, 2000). Boardman et al. (2001) geeft aan dat de waardering van 

(potentieel) gebruik via de SP methoden relatief onomstreden is. De kritiek richt zich volgens hem meer 

op de toepassing op bestaanswaarden. Ook andere onderzoekers geven te kennen dat de SP methoden 

een waardevolle uitbreiding zijn op de traditionele methoden om data te vergaren (Willing & Cattin, 1989; 

Wedelet al, 1995). Bovendien is een voordeel van een survey methode (toegepast bij de SP methoden), 

dat het bereik van een enquête groot is. Daarnaast kunnen op basis van de resultaten generieke 

conclusies worden getrokken en kan gebruik gemaakt worden van het eerder omschreven fenomeen 

intersubjectiviteit. Het verwerken van de data kan overigens middels software programma's zoals SPSS 

relatief eenvoudig worden uitgevoerd. 

Geconcludeerd kan worden dat de SP methoden zich voor dit onderzoek beter lenen. Globaal kunnen 

de SP methoden worden opgesplitst in de contingente waarderingsmethode (contingent valuation 

method) en de keuze experimenten (choice experiments). Deze methodieken worden in bijlage 3 nader 

omschreven en komen in hoofdstuk 8 van dit rapport aan bod. 

6.5 RESUME 
Opdrachtgevers waarderen producten, zoals basisschoolgebouwen, om vervolgens een besluit tot 

aanschaf te nemen. De focus bij het waarderen ligt bij opdrachtgevers op het laten creëren (door 

aanschaf) van zoveel mogelijk meerwaarde. De waarde-prijs verhouding zal zo groot mogelijk moeten 

zijn om een zo groot mogelijke meerwaarde te leveren. Dit kan worden bereikt door: 

a. een zo laag mogelijke prijs om precies aan de vereiste waarde te voldoen, of 

b. met een bepaalde prijs een zo hoog mogelijk waarde te realiseren, of 

c. een optimum voorstel tussen beide geschetste uitersten. 

Nadeel van optie a is dat de waarde vastgelegd is en dus enkel op basis van prijs een besluit wordt 

genomen, terwijl bij optie b een besluit wordt genomen op basis van enkel de waarde. Door zowel de 

waarde als de prijs als variabel te beschouwen (begrensd door een minimale waarde en een maximale 

prijs), ontstaat een groter oplossingsgebied (procurement space) en dus meer vrijheid en mogelijkheden 

voor opdrachtnemers. Bij de besluitvorming dient rekening te worden gehouden met meerdere criteria 

(zowel prijs als de criteria die de waarde beïnvloeden), waardoor 'multi criteria decision making' analyses 
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moeten worden toegepast. Het nemen van een besluit (zoals bij de gunning van een werk) op basis van 

meerdere criteria brengt verschillende voordelen met zich mee ten opzichte van het nemen van een 

besluit op basis van slechts de laagste prijs . 

Bij de besluitvorming staat de te creëren meerwaarde centraal: hoe hoger de meerwaarde, des te 

gunstiger de aanbieding voor de opdrachtgever. Deze meerwaarde wordt bepaald aan de hand van het 

waarde-prijs bepalingsmodel (WP-model) . Dit WP-model is gebaseerd op de 'Economisch Meest 

Voordelige Aanbieding' (EMVA) methodiek, die door de Europese aanbestedingsregelgeving wordt 

geaccepteerd naast het gunnen op basis van de laagste prijs. De EMVA-methode wordt door Crucq 

(2006) en Jansen et al (2007) beschreven en het WP-model is gebaseerd op deze modellen 

gecombineerd met het model van Topcu (2004). 

In het WP-model is het noodzakelijk om van waarde een meetbaar begrip te maken. Het objectiveren 

van waarde kan globaal in een geldbedrag (monetarisatie) en in cijfers (kwantificatie) geschieden. Om 

de totale waarde van een gebouw te kunnen inschatten, zal de waarde van criteria moeten worden 

bepaald. Deze criteria dienen zo specifiek mogelijk te zijn om objectiveren nuttig te laten zijn en worden 

in het volgende hoofdstuk geïdentificeerd. Om de waarde van de criteria te bepalen, dient volgens het 

WP-model het relatieve gewicht van deze criteria te worden geïdentificeerd. Dit relatieve gewicht geeft 

aan hoeveel waarde de opdrachtgever hecht aan het betreffende criterium ten opzichte van de andere 

criteria. Het meetbaar maken van waarde en dus het bepalen van het relatieve gewicht van de criteria 

kan geschieden door zogenoemde 'waarderingsmethoden' toe te passen. Globaal zijn er twee type 

waarderingsmethoden te onderscheiden: de revealed preferenee en de staled preferenee methoden. De 

staled preferenee methoden zijn voor dit onderzoek beter toepasbaar. Hierbij wordt de waarde van een 

effect direct gemeten door gebruik te maken van hypothetische vragen, zoals bij een survey. Op basis 

van de resultaten van de staled preferenee methoden kunnen generieke conclusies worden getrokken 

en kan waarde middels intersubjectiviteit worden geobjectiveerd. 
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7. WAARDECRITERIA 

Het creëren van waarde voor de klant kan als cruciaal worden gekenmerkt om klanttevredenheid te 

garanderen en uiteindelijk winst en groei van de onderneming van de opdrachtnemer te bewerkstelligen. 

Dit wordt tevens bevestigd door Doyle (2002), die concludeert dat kennis van de behoeften, wensen, 

waardesystemen en waarde-bepalingsprocessen (besluitvormingsproces) van klanten van vitaal belang 

is voor opdrachtnemers om oplossingen aan te bieden die aansluiten op de verwachtingen van de klant 

en zodoende leiden tot klanttevredenheid. De bouwsector is echter nog niet zo ver en 'weet weinig over 

hoe waarde voor de gebruikers of maatschappij kan worden gecreëerd' (Saxon, 2002). Ook in 

Nederland wordt het probleem erkend. Zo adviseert Bouma (2006) opdrachtnemers in de bouwsector 

dat ze 'zo goed als mogelijk moeten weten waaraan eindgebruikers nut ontlenen en hoe dit tot 

waardering leidt'. Bouwbedrijven moeten de vraagzijde in hun relevante markt zo goed mogelijk kennen'. 

In dit hoofdstuk zal allereerst ingegaan worden op 'de klant'. Vervolgens wordt waarde geconcretiseerd 

naar productkenmerken. 

7.1 WIE IS DE KLANT? 
Alvorens de behoefte van de klant te identificeren, is het van belang de belangrijkste klant te kennen. De 

eerste stap in productontwikkeling is het identificeren van de juiste klanten (Juran, 1988). Zoals uit het 

voorgaande is gebleken, zijn er bij de huisvesting van primair onderwijs globaal twee partijen te 

constateren: de waardeconsumenten en de -producenten. De waardeproducenten dienen zo goed 

mogelijk aan de wensen van de waardeconsumenten te voldoen. De groep waardeconsumenten kan 

vervolgens globaal in twee groepen worden opgesplitst: de opdrachtgever en de gebruiker. 

De opdrachtgevers van de huisvesting van primair onderwijs zijn hoofdzakelijk gemeenten of 

schoolbesturen. Hierbij omvat de groep schoolbesturen zowel de grote overkoepelende schoolbesturen 

(met meerdere scholen onder haar gezag) als de besturen van één school. 

De (hoofd)gebruikers van een basisschool 

zijn de leerlingen en docenten. 

Hedentendage worden echter steeds meer 

brede scholen gebouwd, waar meerdere 

functies worden aangeboden dan enkel 

basisonderwijs. Voor het gemak worden deze 

'partijen' nevengebruikers genoemd. Onder 

nevengebruikers wordt ook de 

ondersteunende staf verstaan, zoals 

schoonmaakdiensten etc. 

De woningcorporaties zijn in dit onderzoek 

buiten beschouwing gelaten. De beslissers 

PRIVAAT PUBLIEK 

Betrokkon par11Jen 

1. Gemeonle 

2. Schoolbesluur 

3 Gebru1~ers 

4. Ncvellgab<ulke<• 

5. Oudl!fll 

6. Omwonende 

7. Al)k.9&ie<heid 

8. C<lnsoruum 

9. Bmndweer I GGD 

I o. Selanoel>groepen 

Figuur 7.1 : lnvloéd van betrokken partijen biJ 
ontwikkeling van hulsvesting In de traditionele sUualie 

bestaan uit de gemeenten en schoolbesturen. Zoals uit hoofdstuk 4 is gebleken, is de 

verantwoordelijkheid afhankelijk van het economisch en juridisch eigendom. Het eigendom staat los van 

de formele opdrachtgever. De formele opdrachtgever is de bouwheer van het project en wordt in 

samenspraak tussen de gemeente en schoolbestuur benoemd. 
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Dit onderzoek richt zich met name op de beslissers en dus op gemeenten en schoolbesturen. Het 

focusseren op alle belanghebbende is gezien het tijdsbestek een moeizame opgave. Bovendien wordt 

voor een eerste Quality Function Deployment studie (zie analyse hoofdstuk 9) over het algemeen 

aanbevolen om op één klantgroep te concentreren (King, 1989). Daarnaast hebben de beslissende 

partijen in nagenoeg alle gevallen het eigendom en zijn in de praktijk veelal de formele opdrachtgever. 

Er mag gemakshalve vanuit worden gegaan dat een goed functionerende opdrachtgever tevens de 

belangen van de gebruikers en andere belanghebbenden behartigd. Om de gebruikers niet geheel 

buiten beschouwing te laten, wordt deze groep in geringe mate bij de analyse betrokken. De focus van 

het onderzoek ligt dus op de opdrachtgevers. 

Het doel van de opdrachtgevers is het realiseren van een onderwijsgebouw dat een optimale waarde

prijs verhouding heeft. Een hoge waarde kan op verschillende manieren worden verwezenlijkt. Zoals uit 

het vorige hoofdstuk is gebleken, zal dit veelal een verhoging van de prijs teweegbrengen. Om een hoge 

waarde te kunnen realiseren, is het van belang om te bepalen welke aspecten de waarde beïnvloeden. 

7.2 WAARDEDIMENSIES 
Om waarde meetbaar te maken hebben verschillende auteurs getracht waarde in categorieën onder te 

verdelen en te concretiseren naar objectieve criteria. Zo beweerde Vitruvius (1 00 BC, vertaald door 

Morgan, 1960) 100 jaar voor Christus dat de waarde van architectuur wordt bepaald door 'utilitas', 

'venustas' en 'firmitas '. Onder utilitas verstond Vitruvius de bruikbaarheid en de gebruiks- en functionele 

eisen die aan architectuur en het gebouw werden gesteld. Venustas had te maken met de schoonheid, 

de oorspronkelijkheid en de authenticiteit van het gebouw en firmitas ging over de degelijkheid, de 

duurzaamheid, de constructie en de stevigheid van het gebouw. 

In bijlage 2 § 6 worden meerdere definities opgesomd en hieruit kan worden geconcludeerd dat er geen 

eenduidige definitie van het begrip waarde voor handen is. Desalniettemin kunnen een drietal 

waardedimensies worden geïdentificeerd, die uit nagenoeg alle definities (inclusief de definitie van 

Vitrivius) te herleiden zijn, te weten: vorm, functie en tijd. 

Deze aspecten zijn tevens te herkennen in de Vierde Nota van het Ministerie van VROM (1988) . Hierin 

worden drie typen waarde onderscheiden, namelijk 'belevingswaarde, gebruikswaarde en 

toekomstwaarde' . De Ridder (2006) gebruikt in zijn Living Building Concept tevens deze onderverdeling, 

maar geeft te kennen dat de toekomstwaarde voornamelijk wordt bepaald door de technische 

eigenschappen van het gebouw en spreekt daarom van technische waarde. De waardedimensies die in 

dit rapport worden gehanteerd zijn: 

1. Belevingwaarde (vorm) 

2. Gebruikswaarde (functie) 

3. Toekomstwaarde (tijd) 

Ad 1: Belevingswaarde betreft de vorm of 'de visuele kwaliteit, originaliteit en de mate waarin met de 

bebouwde en onbebouwde omgeving rekening wordt gehouden'. Daarnaast gaat het om 'het nastreven 

van diversiteit en ontwerpkwaliteit en om het beschermen van de cultuurhistorische waarde van die 

omgeving' (Min van VROM, 1991). 
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Ad 2: Bij gebruikswaarde gaat het om de functie of concreter om de 'mate waarin de ruimtelijke inrichting op 

een efficiënte wijze voldoet aan het beoogde ruimtegebruik' (Min van VROM, 1991 ). Een hoge 

gebruikswaarde kan worden bereikt wanneer bij elkaar gesitueerde functies elkaar niet hinderen maar 

juist ondersteunen. 

Ad 3: De benaming toekomstwaarde geniet de voorkeur boven de technische waarde, aangezien 

toekomstwaarde meer duidelijkheid schept over het aspect waarover het binnen deze dimensie gaat, 

namelijk tijd. Het gebouw moet voor lange tijd meegaan en zal in de loop van de tijd aangepast moeten 

kunnen worden aan veranderende eisen en wensen. Als dat ook geldt voor de bebouwde omgeving, dan 

spreekt men van toekomstwaarde, aldus VROM in de Vierde Nota (1988). De toekomstwaarde heeft dus 

te maken met de duurzaamheid van de ruimtelijke structuur en de mogelijkheid tot een flexibel gebruik 

van delen van die structuur in de toekomst (Min van VROM, 1991). 

Afhankelijk van het doel van het gebouw is één van de waardedimensies dominant. Dit is volgens De 

Ridder (2006) in hoofdzaak bijna altijd de gebruikswaarde. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld 

monumentale bouwwerken, die voornamelijk belevingswaarde hebben. 

7.3 KLANTENWENSEN & PRODUCTKENMERKEN 
De geïdentificeerde waardedimensies maken het niet mogelijk om van waarde een werkbaar begrip te 

maken, aangezien deze nog niet eenduidig zijn en op verschillende manier kunnen worden 

geïnterpreteerd. Om de waardedimensies te concretiseren naar klantenwensen en productkenmerken is 

kwalitatief onderzoek uitgevoerd, waaronder desk research, interviews en brainwriting. 

Het onderstaande figuur geeft het proces dat is doorlopen weer, om te komen tot de specifieke 

productkenmerken. 

klantenwensen 

productkenmerken 

A d k h -1. Nederland 
· es researc - 2. United Kingdom 

/ 

1. Gemeente Den Bosch 
2. GA.J Architecten 

B · . 3. Schoolbestuur lnnovo 
· mtervleWS 4. Ontwikkelaar RoGroep 

"' 5. Docent 
" 6. Ambulante Begeleider 

C. tekeningen ideale....- 1. Basisschool .Oe Wieken 
schoolg ebouw groep 6 

D b 
. . . - 1. Schoolbestuurders 

· ramwntmg - 2. Deskundigen 

./ 1. Adviesbureau PRC 
E. interviews I / 2. Schoolbestuur lnnovo 

toetsing '- 3. Schoolbestuur Movare 
'- 4. Ontwikkelaar RoGroep 

FiguuJ" 7.2: toegepaste methodieken om te komen lot de waardecriteria 

Allereerst is de breedte ingegaan (divergeren) om alle wensen van de klant inzichtelijk te maken. 

Vervolgens zijn deze klantenwensen uitgediept (convergeren) naar specifieke productkenmerken. Het 

gehele proces dat in figuur 7.2 schematisch is weergegeven wordt in bijlage 2 § 7 nader toegelicht. Het 

uiteindelijke resultaat kan in onderstaand boomdiagram schematisch worden weergegeven. 
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DOEL 

I 
WAARDE 

DIMENSIES 

I 
KLANTEN· 
WENSEN 

I 
PRODUCTKENMERKEN 

I 
uitstraling van de setlooi (exterieur) 
kwalileit openbare ruimte 
inrichting /Interieur I afwertcingsnlveau 

4. schootgebouw en terrein in dialoog met de plek 
6. toegankelijk, uitnodigend gebouw en terrein 

6. thermisch binnenklimaat (temperatuur) 
. binnenklimaat (lucht- ventilatie) 

8. audiologisch comfort (geluid & llkoe1llek) 
9. visueel comfort (licht) 

10. open, taegankaJijk slructuur td't®l (n!el bao•uwv[ld) 
11. ver1ichling binnen en bulten de school 
12. vandalisme werend 
13. geborgen en beschutterraio 

14. onderwijsondersteunende functies op hetterrein (niet verbonden) 
15. ondelwijsonderstaunende partners In de school (BSO etc.) 
16. niet onderwijsondersteunende fund les op het terrein (niet verbonden) 
17. noet onderwijsondersteunende rundoes In de sdlool (medegellf\Jik) 
18. toegankelijk voor externen (bibliotheek, iCTheek etc.) 

19. opHmallSeren nutbg v10ero~>PSrvtek 
20. ICT voorzieningen In het schoofgeboow 
21. Indeelbare ruimten (door flexibele wanden etc.) 
22. muHifunelionele ruimten (-schillende activiteiten I dezelfde gebruiker) 
3 . meervoudig ruimtegabluil\ (ruimbln worden ook doQr patfnera gebruikt) 

24. ontsluiting van hetterrein (vertceer en openbaar veN08r) 
25. partceer- en stopplaatsen 

28. logische routing biMen het gebouw (gangen etc.) 
27. logische routing buiten het gebouw (verkeersstromen) 
28 geb<ullcavrtendelijl<. l<lnd'ir1endell]k, bwl veOiig 

29. uilbreidbaar of onkr1mpb1181 gebo!JW 
30. aanpasbaar gebouw (modemlseren, andere indeling etc.) 
:11. inpassingsmogelijkheden andere (niet onderwijsgerelateerde) functies 

duurzame materialen (levensduur) 
mïroeuonUastende materialen (hout, recyclebaar etc.) 

Figuur 7.3: boomdiagram van waardecriteria 

De productkenmerken worden in bijlage 5 nader toegelicht. Om misverstanden te voorkomen wordt de 

klantwens 'agglomeratie' kort omschreven. Globaal zijn binnen de klantwens twee vormen van 

samenwerking in te onderscheiden, op ruimtelijk niveau en op ruimtelijk & inhoudelijk niveau (zie bijlage 

5). Productkenmerk 14 en 15 hebben betrekking op het tweede samenwerkingsniveau en in deze 

situatie wordt door partijen op inhoudelijk niveau samengewerkt. De partners zijn in dat geval uitsluitend 

onderwijsondersteunende functies, zoals BSO, kinderopvang, bibliotheek, sportvoorzieningen etc. Al 

deze aspecten komen het onderwijs en de ontwikkeling van het kind ten goede. Dit is bij productkenmerk 

16 en 17 niet het geval. Hierbij gaat het om functies zoals huisarts, tandarts etc. die de ontwikkeling van 

het kind op inhoudelijk gebied niet verbeteren I stimuleren. 

Met name de productkenmerken dienen niet als uitputtend te worden beschouwd. Er is getracht een 

zekere diepgang te creëren, maar een nog gedetailleerder niveau zou slechts resulteren in 
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onoverzichtelijkheid. De geïdentificeerde klantenwensen en productkenmerken zullen de basis vormen 

voor de analyse (zie Deel B van dit rapport) . 

7.4 PESUt- E 

" 

De eerste stappen in productontwikkeling is het identificeren van de juiste klanten. Globaal zijn er twee 

partijen te onderscheiden: de waardeconsumenten en de -producenten. De waardeconsumenten 

kunnen in twee groepen worden opgesplitst: de opdrachtgever en de gebruiker. Dit onderzoek 

concentreert zich op de opdrachtgever, aangezien deze groep het eigendom bezit, de beslissende partij 

is en tevens veelal de bouwheer is. De opdrachtgevers bestaat in deze situatie uit een gemeente of een 

schoolbestuur. Hierbij omvat de groep schoolbesturen zowel de grote overkoepelende schoolbesturen 

als de besturen van één school (schooldirecties). 

Om waarde meetbaar te maken hebben verschillende auteurs getracht waarde in categorieën onder te 

verdelen en te concretiseren naar objectieve criteria. Waarde wordt in dit onderzoek opgesplitst in 

'belevingswaarde', 'gebruikswaarde' en 'toekomstwaarde'. Deze waardedimensies zijn vervolgens aan 

de hand van onder andere desk research, interviews, brainwriting en overig kwalitatief onderzoek 

opgesplitst in 11 klantenwensen, welke vervolgens zijn opgesplitst in 37 productkenmerken. Al de criteria 

zijn in een boomdiagram (zie figuur 7.3) schematisch weergegeven. De waardecriteria vormen het 

uitgangspunt bij deel B van dit rapport: de analyse. 
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DEEL 8: ANALYSE 

Om de waarde van een basisschoolgebouw te kunnen bepalen is het allereerst noodzakelijk om deze 

waarde te objectiveren. Zoals uit hoofdstuk 6 is gebleken, kan waarde worden geobjectiveerd door het 

fenomeen intersubjectiviteit. In dit hoofdstuk wordt getracht waarde te objectiveren door allereerst het 

relatieve belang per klantwens te bepalen en dit vervolgens te vertalen naar het relatieve gewicht per 

productkenmerk. 

8 .1 PLAN VA AANPAK DEEL B 
De analyse kan globaal in twee delen worden opgesplitst, te weten: 

1. bepalen van het relatieve belang van de klantenwensen; 

2. bepalen van het relatieve gewicht van de productkenmerken (AG;). 

Ad 1. Het relatieve belang van de klantenwensen zal worden bepaald middels een Staled Preferenee 

Methode, te weten de allocation games methodiek. Dit betekent dat een survey zal worden opgesteld en 

het relatieve belang aan de hand van statistische methodieken zal worden bepaald. 

Ad 2. De methode die ten grondslag ligt aan het bepalen van het relatieve gewicht van de productkenmerken 

is een variant op de Quality Function Deployment (QFD). QFD is ontwikkeld door Akao (1990) en werd 

in 1966 voor het eerst toegepast in Japan. De QFD methodiek is wereldwijd een bekende techniek om 

de klantwensen (voice of the customer - VOC) te vertalen naar productkenmerken. De data verkregen 

uit analyse deel 1 (zie ad 1) zal als basis dienen voor de QFD methodiek. Normaliter wordt bij de QFD 

methodiek gebruik gemaakt van het belang van de klantenwensen. In dit onderzoek zal echter gebruik 

gemaakt worden van het relatieve belang. Het voordeel van het relatieve belang ten opzichte van het 

belang is dat de verschillende klantenwensen afhankelijk van elkaar worden gewaardeerd. Men zal dus 

een voorkeur tussen de klantenwensen moeten geven, waardoor de resultaten meer representatief zijn 

dan enkel te vragen naar het belang. 
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8. STATED PREFERENCE METHOD 

In hoofdstuk 6 zijn de methodieken om waarde te objectiveren aan bod gekomen. De methode die 

toegepast wordt is de Staled Preferenee Methode (SP). Deze methode maakt de waarde van een effect 

direct meetbaar middels hypothetische vragen, gebruikmakende van een survey onderzoek. Op basis 

van de resultaten van de SP methode kunnen generieke conclusies worden getrokken en kan waarde 

middels intersubjectiviteit worden geobjectiveerd. De survey is in dit geval geoperationaliseerd in een 

Internet enquête, welke in bijlage 6 en 7 is opgenomen. 

8.1 ANALYSESTRATEGIE 
Grofweg kunnen er twee soorten SP methodieken worden geïdentificeerd, te weten: contingente 

waarderingsmethode (contingent valuation method) en de keuze experimenten (choice experiments). In 

bijlage 3 worden de verschillende methodieken nader omschreven. In onderstaande tabel zijn de meest 

bijzondere (in dit onderzoek) toegepaste methodieken weergegeven. Hier wordt later nog dieper op 

ingegaan. 

Type onderzoek Staled Preferenee (survey) 
Relatieve belang beheersaspecten Choice Experiments Pairwi se Comparison 
Relatieve belang klantenwense~n:---:C~h"'o-:-:ic;.::e..=E::;.;xf-:p~er~im'"'"e7n.:..:ts::--::A::-'-IIo;:.;c=::a:.:.:li.::.on:.:_:-::G:::::a::c.m:.:::e.::.s -:--7."""":-
Betalingsbereidheid extra waarde Contigent Valuation Betali ngskaartmethodiek 

Tabel 8. 1: enkele toegepaste methodieken 

8.2 STEEKPROEF 
De populatie of de eenheid die voor dit onderzoek wordt onderzocht kan als volgt worden gedefinieerd: 

De onderzoekspopulatie omvat de groep potentiële opdrachtgevers van nieuwbouw huisvesting voor 

primair onderwijs in Nederland. 

Bij het onderzoek wordt enkel van nieuwbouw uitgegaan: aanbouw of renovatie wordt buiten 

beschouwing gelaten. Of de resultaten van het onderzoek kunnen worden gegeneraliseerd voor deze 

groepen dient nader onderzocht te worden. 

In het vorige hoofdstuk is de 'klant' aan bod gekomen. De survey zal zich met name richten op de 

opdrachtgevers en het eigendom, en niet op de gebruikers. Wel wordt gecontroleerd of de wensen van 

de gebruikers (docenten en leerlingen) enigszins overeenkomen met de wensen van de opdrachtgevers. 

Potentiële opdrachtgevers in de primaire onderwijssector en dus in dit onderzoek bestaan uit 

bovenschoolsebesturen (overkoepelende schoolbesturen), gemeenten en besturen van één school 

(voortaan schooldirecties genoemd). Deze deelpopulaties worden ook wel strata genoemd. Om de 

representativiteit van de steekproef te verhogen dienen de deelpopulaties evenredig in de steekproef 

vertegenwoordigd te worden. De frequentieverdeling van de deelpopulatie komt in dat geval overeen 

met de frequentieverdeling van de deelpopulatie in de gehele werkelijke populatie. De kans is groot dat 

een enkelvoudige aselecte steekproef uit ieder stratum {deelpopulatie) een goede afspiegeling van de 

populatie vormt. De frequentieverdeling is bepaald via de website onderwijspaleis7
. Van de laatste vier 

jaar zijn de projecten in het primair onderwijs beschouwd en is een verdeling van het formeel 

opdrachtgeverschap bepaald. Omdat het eigendom een te complexe (en niet representatief voor de 

7 www.onderwijspal eis .ni 
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toekomst) verhouding weergeeft, is gekozen om dit formeel opdrachtgeverschap als verhouding voor de 

steekproef aan te houden. Deze verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen is bij benadering 

50%-50%. Binnen de deelpopulatie 'schoolbestuur' 
• Bovenschoolsbestuur 

kan de verhouding 50%-50% worden aangehouden 

voor besturen met meerdere scholen onder haar 

gezag (bovenschoolsbestuur) en schoolbesturen 

met één school onder haar gezag (schooldirecties) 

(Noppers, 2007). In figuur 8.1 a wordt de gewenste 

verhouding tussen de deelpopulaties schematisch 

weergegeven. 

Figuur 8. 1a: gewensre frequentleverdeling deelpopulaUes Om onduidelijkheid te vermijden wordt 'de 

opdrachtgever' nader toegelicht. De opdrachtgever is in dit onderzoek degene die de 

verantwoordelijkheid heeft. Deze verantwoordelijkheid kan worden opgesplitst in economische en 

juridische verantwoordelijkheid, ook wel economisch en juridisch eigendom genoemd. De opdrachtgever 

dient dus niet verward te worden met de bouwheer. Het eigendom is één van de eigenschappen van de 

respondent. De verwachting bestaat dat de waarderingen van de respondenten afhankelijk zijn van het 

eigendom en mogelijk van andere eigenschappen. Deze eigenschappen, ook wel achtergrondvariabelen 

genoemd, zijn middels kwalitatief onderzoek (interviews) bepaald (bijlage 22) en zijn de volgende: 

Onafhankelijke variabelen (achtergrondvariabelen): 

verantwoordelijkheid (eigendom) en type opdrachtgever; 

hoeveelheid scholen onder gezag (indien bovenschoolsbestuur) ; 

• geloofsovertuiging; 

onderwijsstram ing; 

vraag- of aanbodgestuurd onderwijs; 

huidige locatie (centrum stedelijk karakter I sociaal economische sterkte); 

integratieniveau van school (basisschool t/m brede school); 

het motief voor eventuele brede school. 

Voor nadere toelichting omtrent de keuzemogelijkheden binnen deze achtergrondvariabelen wordt 

verwezen naar bijlage 6: enquête, algemene vragen 

8.2.1 S EEKP -.~E Of VA C1 

ss = Z2 • [ p • ( ~-r J 
Betekenis termen: 
SS = Sample Size oftewel de 

steekproefomvang 

De grootte van de steekproef is afhankelijk van de 

variabiliteit cq heterogeniteit van de populatie. Bij de 

populatieomvang wordt in dit onderzoek van het aantal 

basisscholen uitgegaan. Het aantal basisschoolinstellingen 

in Nederland in 2006/2007 bedraagt 6.941 8
. Het 

betrouwbaarheidsinterval of de steekproefmarge dat bij 

deze deelpopulatie wordt gehanteerd is 10%. Het 

betrouwbaarheidsniveau bedraagt 95%, wat eenZ-waarde 

van 1,96 oplevert. De benodigde steekproefgrootte komt in 

dit geval neer op 96 respondenten. 

Z = Z-waarde, factor voor berekenen van 
het betrouwbaarheidsniveau 

8 WWVJ.Cbs. nl 

p = percentage van respondenten dat een 
specifiek antwoord kiest. Standaard 
wordt een P genomen van 0,5 

S = betrouwbaarheidsinterval of 
Steekproefmarge ( 1 0%) 
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8.2.3 

In totaal zijn 1878 potentiële opdrachtgevers benaderd, waarvan 161 gemeenten, 281 schoolbesturen 

en 1436 schooldirecties. Om een zo groot mogelijke respons te krijgen is de volgende aanpak 

gehanteerd: 

een aankondigingsmail is verstuurd uit naam van de student; 

de enquête kan online op Internet te allen tijde worden ingevuld ; 

het bedieningsgemak is zo eenvoudig mogelijk gemaakt; 

enkele opdrachtgevers zijn nagebeld met de vraag of ze alsnog willen meewerken aan het onderzoek; 

non-respons is nagebeld om de reden van non-respons te achterhalen . 

Het een en ander heeft uiteindelijk geresulteerd in een totale steekproefgrootte van 209 respondenten9
. 

Dit komt neer op een respons van ruim 11%. De steekproefomvang overschrijdt de minimale grootte van 

96 respondenten ruimschoots en dus kan worden geconcludeerd dat de betrouwbaarheid ruim 

voldoende is. De frequentieverdeling tussen de deelpopulaties is in onderstaande figuur (figuur 8.1 b) 

weergegeven. Hoewel de verhoudingen niet ideaal zijn (zie figuur 8.1 a) , is het aantal respondenten per 

deelpopulatie voldoende, waardoor de betrouwbaarheid gewaarborgd is. 

Naast de populatie opdrachtgevers is tevens de 

• Bovenschoolsbestuur doelgroep 'gebruikers' benaderd. Het belang van 

de klantenwensen van zowel docenten als 

leerlingen worden in kaart gebracht en vergeleken 

met het belang van opdrachtgevers. De totale 

steekproefomvang van gebruikers is 24 

respondenten . De data afkomstig van de 

gebruikers is niet representatief voor de heel 

populatie en dient uitsluitend als toetsing van de 

Figuur a. 1 b: wer1<elljke frequentleverdeling deel popuialies data van de opdrachtgevers. De analyse zal 

gebaseerd zijn op de data van de opdrachtgevers. 

De totale steekproefgrootte bedraagt 209 respondenten en overschrijdt de minimale steekproefgrootte 

van 96 respondenten ruimschoots en dus kan worden geconcludeerd dat de betrouwbaarheid ruim 

voldoende is. Bovendien is de representativiteit van de steekproef voldoende. 

0 ·RESPONS 
Er zijn verschillende redenen van non-respons (zie Swanborn, 1994). Om de non-respons te beperken, 

kan globaal gebruik gemaakt worden van drie tactieken, namelijk maatregelen vooraf, tijdens en na het 

onderzoek (Zwart , 1993; Swanborg, 1998). Enkele maatregelen om de respons te vergroten 

voorafgaand aan het onderzoek zijn een aantrekkelijke, korte vragenlijst met duidelijke instructies, 

logische volgorde in de vragen, pre-testen, goede communicatie voorafgaande het onderzoek, versturen 

van de vragenlijst midden in de week en geen kosten voor de respondent. Een maatregel die tijdens het 

onderzoek kan worden toegepast om de non-respons te verlagen is het zogenaamde 'rappel' . Dit houdt 

in dat gedurende het antwoordtermijn contact wordt opgenomen met de respondent. Dit verhoogt de 

extra respons met gemiddeld 7% (Korzilius, 2000) . Maatregelen na het onderzoek zijn niet wenselijk en 

zullen hopelijk niet worden toegepast. 

9 waarvan 46 bovenschoolsebesturen, 11 2 schooldirec ti es en 51 gemeenten 
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Om de redenen van een niet-steekproeffout ten gevolge van non-respons te bepalen zijn 14 

respondenten gecontacteerd. De redenen van non-respons zijn: nooit meewerken aan enquêtes (8 

personen), geen tijd (13 personen), te lang (11 personen), twijfeling aan de anonimiteit (1 persoon) en 

niet van toepassing cq niet kunnen inleveren (4 personen). Velen gaven meerdere van de genoemde 

redenen op. Op basis van de gegevens van de non-respondenten kan niet worden vastgesteld dat er 

sprake is van een niet-steekproeffout 

8.3 RESULTATEN SURVEY 
In de survey zijn verschillende vragen gesteld om de juiste data te vergaren. Het doel van de survey is 

antwoord te geven op de onderstaande deelvragen. Elke deelvraag wordt in een nieuwe subparagraaf 

behandeld. 

1. Wat is in de ogen van de opdrachtgevers het relatieve belang van productwaarde ten opzichte van de 

beheersaspecten 'tijd, totale kosten, proces, informatie & communicatie en (betrouwbaarheid van de) 

organisatie'? 

2. Wat is het belang van de verschillende productkenmerken in ogen van de opdrachtgever? 

3. Wordt de geïdentificeerde samenhang van wensen (boomdiagram, figuur 7.3) uit hoofdstuk 7 tevens als 

zodanig door de opdrachtgevers herkend? 

4. Kunnen er groepen opdrachtgevers worden geïdentificeerd, waartussen de waarderingen significant 

verschillen? 

5. Hoeveel zijn de (groepen) opdrachtgevers bereid te betalen voor extra waarde? 

6. Hoeveel waarde hechten de (groepen) opdrachtgevers aan de verschillende klantenwensen? 

8.3 .1 RELATIVEPING 0 DERZOEK 

fl 

Bij gunning op basis van de laagste prijs (stichtingskosten) speelt enkel de prijs een rol. Dit onderzoek 

gaat echter in op de EMVA gunningsmethodiek, waarbij naast de prijs tevens de waarde een rol speelt. 

In een eerder hoofdstuk is aangekaart dat zowel opdrachtgevers als gebruikers in groeiende mate het 

belang van een hoge productwaarde inzien. Maar wordt dit ook als zodanig door de opdrachtgevers van 

primair onderwijshuisvesting (de respondenten) herkend? Om het onderzoek te relativeren, wordt 

bepaald hoeveel waarde opdrachtgevers hechten aan een hoge productwaarde in vergelijking met de 

beheersaspecten : 

lage totale kosten (zowel stichtingskosten als de exploitatiekosten); 

gewenst proces; 

korte doorlooptijd; 

hoge betrouwbaarheid van de organisatie; 

transparante informatie en communicatie. 

Het relatieve belang van de beheersaspecten die tijdens de gunning een rol spelen wordt bepaald 

middels pairwise comparisons. Bij de pairwise comparison (ook bekend als de Analy1ical Hierarchy 

Process van Saaty (1980)) wordt aan de respondent gevraagd om op een schaal van 9 punten een 

voorkeur tussen twee criteria te geven en de mate waarin dat item belangrijk is (zie bijlage 6, vraag 5) . 

Per respondent zijn de uitkomsten in een matrix verwerkt. Deze matrix wordt vervolgens met zichzelf 

vermenigvuldigd, waarna uit iedere rij uit de matrix een Eigenvector wordt bepaald. Deze Eigenvector 

geeft het relatieve belang van het aspect aan en wordt bepaald door het rijtotaal te delen door de som 

van alle rijtotalen (zie bijlage 20 voor een voorbeeld). De matrix wordt meerdere malen met zichzelf 

vermenigvuldigd (iteratie), totdat het verschil tussen de verkregen Eigenvector en de voorgaande 

Eigenvector (vorige iteratie) kleiner is dan 0,0001. 
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Figuur 8. 2: relatieve belang van beheersaspecten 

[I I 18 

Uit figuur 8.2 kan worden geconcludeerd dat de 

meeste waarde wordt gehecht aan een korte 

doorlooptijd en aan lage totale gebouwkosten 

(stichtings- en exploitatiekosten). Het relatieve belang 

van waarde van het product bedraagt volgens de 

respondenten 13% (N=209) en wordt nagenoeg even 

belangrijk bevonden als de beheersaspecten 

'gewenst proces', 'informatie en communicatie' en 

'betrouwbaarheid'. Het lage belang van hoge 

productwaarde is opmerkelijk te noemen. Een 

mogelijkheid voor dit lage relatieve belang is dat de 

term 'hoge productwaarde' niet eenduidig genoeg is 

en mogelijk op een andere manier door de 

respondenten geïnterpreteerd wordt. Onder 

'productwaarde' kan namelijk de economische waarde van het gebouw worden verstaan en niet (zoals in 

deze context bedoeld) de totale (belevings-, gebruiks-, en toekomst-) waarde van het gebouw. De 

resultaten zullen met enige nuances moeten worden beschouwd. 

Naast de bovenstaande beheersaspecten is tevens gevraagd of de respondent een sterkere voorkeur 

heeft voor een hoge productwaarde of aan lage stichtingskosten (zie bijlage 6, vraag 4). Hieruit blijkt dat 

er een sterke voorkeur wordt gegeven aan een hoge productwaarde in vergelijking met lage 

stichtingskosten, met respectievelijk 70,3% ten opzichte van 29,7%. Dit is merkwaardig te noemen, 

aangezien in het bovenstaande cirkeldiagram te constateren is dat een hoge productwaarde relatief 

minder van belang is dan lage totale gebouwkosten (stichtings- en exploitatiekosten). Hoewel het hierbij 

tevens om de exploitatiekosten gaat (en niet enkel de stichtingskosten) is het verschil in de resultaten 

van de twee vragen bijzonder groot. Een verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de respondenten de 

vraag niet consequent hebben ingevuld. 

Vergeleken met de beheersaspecten 'totale kosten', 'proces' , 'informatie & communicatie' en 

'organisatie' wordt een belang van 13% gegeven aan een hoge productwaarde. In verhouding met de 

stichtingskosten geven de respondenten een sterke (ruim 70%) voorkeur aan een hogere 

productwaarde. De betrouwbaarheid van de resultaten wordt in twijfel getrokken, gezien de 

contrasterende uitkomsten en het lage relatieve belang van hoge productwaarde. 

8 3.2 BELANG PRODUCTKE MERKEN 
Hoeveel belang hechten opdrachtgevers aan de verschillende productkenmerken? Dat is de vraag die 

in deze subparagraaf aan bod komt. Per productkenmerk is in de enquête aan de opdrachtgevers 

gevraagd naar het belang op een schaal van 1 t/m 5 (Likert Scale): van geheel onbelangrijk (1) tot heel 

belangrijk (5) . Het aantal respondenten bedraagt 209 (N=209) en de gemiddelde standaarddeviatie 

0,785. 

Uit de resultaten kan worden geconstateerd dat de respondenten (opdrachtgevers) gemiddeld aan 97% 

van alle productkenmerken belang hechten (score hoger dan 3). Dit heeft mogelijk te maken met het feit 

dat de kenmerken onafhankelijk van elkaar zijn beoordeeld en de respondenten niet gedwongen werden 

een voorkeur tussen de kenmerken te geven. Het bepalen van het relatieve belang geniet de voorkeur 

en komt in paragraaf 3.6 aan bod. Het belang van de productkenmerken geeft echter een indicatie van 
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de waarde die opdrachtgevers aan bepaalde productkenmerken hechten. In onderstaande figuur (8.3) 

zijn de resultaten weergegeven. De standaarddeviatie (gemiddelde afwijking van het gemiddelde) staat 

naast het betreffende kenmerk aangegeven (SD). Voor meer informatie wordt verwezen naar bijlage 

Aangezien het hier gaat om gemiddelden en niet om een toetsing, en om bovendien de leesbaarheid 

aangenamer te maken, worden de standaarddeviaties in de tekst achterwege gelaten. 

Belang 

·10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

28. Gebruiks· I kindvriendelijke orrgeving (50=0, 72) 

7. Optirraal binnenlucht klirraal (luchlvenlilatie) (50=0,60) 

3. Goede inrichting (interieur en afwerking) (50=0,80) 

8. Op1irraal qua geluid en akoestiek (SD=0,62) 

35. SiimTB rou1ing en corrpar1irrentering 1av beheer (SD=0,61) 

6. Optirraal therrrisch binnenklirraat (terrperatuur) (50=0,64) 

9. CJptirraai qua licht en uitzicht (50=0,66) 

5. Toegankelijke I ui!l1ocigence school (50..0,62) 

36. Dourzarre rraterialen (levensduur) (50=0,66) 

12. Vandalisme w erend gebouw en terrein (50=0,70) 

10. Open, niet benauw ende structuur van het gebouw (50=0,65) 

22. MJ~ifunctionele ruilTien (50=0,74) 

11 . Geen donkere plaatsen in en rondom het gebouw (50=0,71) 

2. Optimale kw airten van de openbare ruilTie (50=0,74) 

I. Goede uits~aling (buitenkanl) van het schoolgebouw (50=0,74) 

20. VeeliGT rrogelijkheden in hel schoolgebouw (50=0,75) 

33. Onderhoudsarme rralerialen en slimTB rouling (50=0, 75) 

26. Logische rouling binnen het schoofgebouw (50=0,66) 

32. Schoonrraalkerrre rraterialen en slimrre roul ing (50=0, 77) 

30. Aanpasbaar gebouw in de toekomst (50=0,76) 

21. M3klkelijk indeelbare ruimen dcor flexibelewanden etc. (50=0,85) 

34. &lergiezuinige rraterialen en installaties (50=0,78) 

29. Lilbreidbaar en inkrimplbaar gebouw in de toekomst (50=0,81) 

37. Mlieu ontlastende rraterialen (50=0,85) 

19. Optimaliseren van helle gebruiken (nuttig) vloeroppervlak (50=0,80) 

24. Eenvoudig te bereiken Ierrein via infrastructuur (50=0,86) 

27. Logische routing buiten het schoolgebouw (50=0,73) 

15. Andere ( onderwijsondersteunendel tunelies in hetgebouw (SD=0,84) 

25. Veel parkeerplaatsen en slopplaalsen op het terrein (SD=0,88) 

23. M3ervoudig gebruik van ruilTien (SI}. I ,03) 

4. Schoolgebouw in dialoog met de plek (50=0,92) 

13. Geborgen en beschutterrein (50=0,89) 

31. A.JirTien geschikt voor andere functies (50=0,97) 

18. Gebouw is toegankelijk voor exlernen (50..1, 11) 

17. i'iel onderwIjsondersteunende functies in de school (50..1 ,07) 

14. Andere ( onderwijsondersteunendel functies op hellerrein (50=0,92) 

~-
16. 1\iet oncerwijsoncersteunende functies op hel terrein (50..1 ,OI) -8' 
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Figuur 8. 3: belang van de productkenmerken volgens opdrachtgevers (N; 209) 

Uit figuur 8.3 kan worden geconcludeerd dat de respondenten het productkenmerk 16: 'niet 

onderwijsondersteunende functies op het terrein' als onbelangrijk beschouwen (<0%). Dit kenmerk wordt 

dus in minder mate belangrijk bevonden bij de ontwikkeling van huisvesting en het is dus minder 

noodzakelijk dat dit kenmerk in de huisvesting wordt opgenomen. Overigens mag niet geconcludeerd 

worden dat dit aspect (kenmerk 16) als negatief wordt ervaren en zodoende dient te worden vermeden. 
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Het impliceert enkel dat het kenmerk als minder belangrijk wordt bestempeld en in mindere mate 

bijdraagt aan het creëren van waarde. Aan de overige 36 productkenmerken wordt in de ogen van de 

opdrachtgevers een belang gehecht. Hoe belangrijker het kenmerk, hoe meer waarde de opdrachtgever 

hieraan hecht en hoe belangrijker de respondent het vindt dat dit kenmerk in de te ontwikkelen 

huisvesting wordt meegenomen. Ruim 75% van alle 37 productkenmerken worden als belangrijk (50%) 

tot zeer belangrijk (100%) gekenmerkt. Gezien het feit dat het belang van de verschillende kenmerken 

erg dicht bij elkaar ligt, dienen de volgende conclusies genuanceerd te worden beschouwd. 

Geconcludeerd kan worden dat alle aspecten die onder de klantwens 

'comfort' vallen (productkenmerken 6, 7, 8 en 9) in de top 7 staan met elk 

een belang van meer dan 70%. Daarnaast hechten de respondenten in 

verhouding tot de andere productkenmerken minder waarde aan de 

aspecten die onder de klantwens 'agglomeratie' vallen (productkenmerken 

14, 15, 16, 17 en 18). De aanwezigheid van 'onderwijsondersteunende 

functies in het gebouw' (15) heeft een belang van 51%, terwijl de overige 

kenmerken met betrekking tot agglomeratie slechts een belang hebben 

van minder dan 30%. 

In bijlage 9 zijn tevens de 
waarderingen van de 
gebruikers weergegeven. 
Deze resultaten zijn echter 
niet representatief voor de 
gehele populatie 
(gebruikers) . De resultaten 
worden In bijlage 9 
besproken. Het vervolg 
van de analyse heeft enkel 
betrekking op de doelgroep 
'opdrachtgevers'. 

Opdrachtgevers (N=209) vinden ruim 75% van alle 37 productkenmerken belangrijk (belang van 50%) 

tot zeer belangrijk (belang van 100%). Productkenmerken ten aanzien van 'comfort' behoren tot de top 7 

van meest belangrijke kenmerken, met allen een belang van meer dan 70%. Productkenmerken t.a.v. 

'agglomeratie' zijn minder van belang, met respectievelijk 51% (kenmerk 15), 29% (kenmerk 18), 14% 

(kenmerk 17), 13% (kenmerk 14) en -8% (kenmerk 16). Figuur 8.3 geeft een indicatie van de mate van 

belang van de verschillende productkenmerken volgens opdrachtgevers. 

8.3.3 INTER AETATIE V -1 DE KLANTENWENSEN 
Middels desk research en ander kwalitatief onderzoek zijn in het vorige hoofdstuk 7 de 37 

productkenmerken geïdentificeerd en onderverdeeld bij 11 klantenwensen, welke vervolgens bij de 

waardedimensies belevings-, gebruiks- en toekomstwaarde zijn onderverdeeld. In deze subparagraaf 

wordt gecontroleerd of deze samenhang van waardecriteria tevens als zodanig door de respondenten 

wordt herkend. Indien de samenhang overeen blijkt te komen, wordt hetzelfde gemeten en worden geen 

'appels met peren vergeleken'. De samenhang wordt middels de factoranalyse getoetst. Allereerst wordt 

bepaald of de factoranalyse mag worden toegepast. Vervolgens wordt bepaald of het aanhouden van 

het aantal geïdentificeerde factoren verantwoord is. Als dit het geval blijkt te zijn worden de factoren 

voorzien van een label (naam), welke overeen moeten komen met de 'naam' van de klantenwensen. 

Factoranalyse 

Een factoranalyse is bedoeld om onderliggende (latente) variabelen op te sporen waarmee een patroon 

van correlaties in een set items en observaties kan worden verklaard (Pallant, 2007). De analyse bekijkt 

de antwoordcombinaties van de respondenten op de items en groepeert deze items, welke tezamen een 

onderliggende factor zouden kunnen vormen. De items zijn in dit geval dus de vragen die aan de 

respondent zijn voorgelegd (belang van de productkenmerken), terwijl de factoren de klantenwensen 

vertegenwoordigen. De factoranalyse mag worden uitgevoerd (zie bijlage 10: KMO> 0,6; p < 0,05) en 

van de verschillende factoranalyse technieken wordt de Principal Components Analysis toegepast met 

behulp van SPSS versie 16. 
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Uit de factoranalyse blijkt dat de respondenten onderscheid maken in 8 factoren (klantenwensen), in 

tegenstelling tot de 11 klantenwensen uit hoofdstuk 7. Deze 8 factoren beslaan tezamen een totale 

variantie van 66,6%, wat inhoudt dat 66,6% van de productkenmerken wordt verklaard door de 8 

factoren. Om de interpretatie van deze 8 factoren te ondersteunen is de Direct Oblimin Rotation 

methode uitgevoerd. Hierbij worden de factoren geroteerd, waardoor een relatief eenvoudig te 

interpreteren patroon van gewichten van correlatie coëfficiënten ontstaat. Van elk nieuw gevonden factor 

wordt de verklaarde variantie gemaximaliseerd (Pallant, 2007). De uitkomsten van de Oblimin rotation 

methode (zie bijlage 10, figuur 10.3) onthullen dat het aanhouden van 8 factoren verantwoord is, 

aangezien: 

bij alle 8 factoren de correlatie van de items erg sterk is (groter dan 0,3) ; 

• dat alle correlatie coëfficiënten van de items eenvoudig kunnen worden onderverdeeld bij een factor ; 

bij alle factoren minimaal 3 sterk correlerende items te constateren zijn (oranje gearceerd in figuur 1 0.3, 

bijlage 10). 

Door de factoranalyse is een clustering van productkenmerken ontstaat. Deze clustering is gebaseerd 

op de correlatie die een kenmerk heeft met een factor (klantwens) . Aan de hand van de kenmerken 

binnen één factor, kan de factor van een label worden voorzien (zie tabel10.1 , bijlage 10). Deze labels 

dienen overeen te komen met de klantenwensen uit hoofdstuk 7. De items (productkenmerken) binnen 

de groepen sluiten grotendeels aan op de indeling zoals deze in hoofdstuk 7 is gemaakt. De verschillen 

tussen de resultaten uit de factoranalyse (de samenhang volgens de respondenten) en de boomdiagram 

uit hoofdstuk 7 (samenhang volgens de auteur) worden kort toegelicht : 

1. Volgens de factoranalyse kunnen de klantenwensen 'imago' 

en 'relatie met omgeving' worden samengevoegd tot één 

factor (bijvoorbeeld Esthetica). Ditzelfde geldt voor 

'bereikbaarheid' en 'verkeersstromen', die kunnen worden 

samengevoegd tot 'verkeersstructuur'. En 'exploitatie' en 

'duurzaamheid', die kunnen worden samengevoegd tot 

'duurzaamheid' . 

Klantenwensen 
(auteur) 

Factoren 
(respondenten) 

Imago 1-.. 
Relatie met omgeving 1 - Esthetica 

Bereikbaarheid 
Verkeersstromen 

Exploitatie 
Duurzaamheid 

t_.. Verkeers-
I - structuur 

t_.. Duurzaam-
I - held 

Besloten is om de klantenwensen gesplitst te houden. Dit zou namelijk geen verschil moeten 

uitmaken voor het relatieve belang van de klantenwensen, aangezien de som van beide gesplitste 

wensen overeen zou moeten komen met het relatieve belang van de samengevoegde factor. 

Bovendien is Cronbach's Al ph a groter dan de vereiste 0,6 dat betekent dat de toegepaste 

meetschaal van 11 klantenwensen goed is (zie bijlage 1 0) . 

2. Uit de factoranalyse is gebleken dat het item 'gebruiks- en kindvriendelijke omgeving' met nagenoeg alle 

factoren een relatief sterke correlatie vertoond, waardoor dit item niet eenduidig kan worden 

onderverdeeld bij één van de factoren. 

Het item 'gebruiks- en kindvriendelijke omgeving' zal in het vervolg niet worden meegenomen in de 

analyse. Het niet meenemen van dit item zal geen drastische gevolgen hebben voor de verdere 

verwerking en het relatieve belang van de factoren, aangezien het item met nagenoeg alle factoren 

een sterke correlatie vertoond. 
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Tot slot is getoetst of de geïdentificeerde waardedimensies tevens als zodanig door de respondenten 

worden herkend. De samenhang tussen de items (klantenwensen) en de factoren (waardedimensies) 

blijkt nagenoeg overeen te komen met de hiërarchie in hoofdstuk 7 (zie bijlage 10, §2). 

De samenhang tussen de geïdentificeerde waardedimensies, klantenwensen en productkenmerken van 

hoofdstuk 7, wordt ook als zodanig door de respondenten herkend. 

8 3.4 C E 0 IEFt 0 D CH GE ERS 
Zoals §3.2 kenbaar is gemaakt, hebben de respondenten verschillende eigenschappen, de zogenoemde 

achtergrondvariabelen. Getoetst wordt of deze achtergrondvariabelen de waarderingen (relatieve 

belang) op de klantenwensen beïnvloeden en er significante verschillen tussen de groepen 10 zijn te 

constateren. Het doel van deze paragraaf is het identificeren van eventuele categorieën opdrachtgevers 

met specifieke eigenschappen, waartussen de waarderingen significant verschillen (p<0,05). Benadrukt 

wordt dat hierbij het verschil in relatieve belang wordt onderzocht, en niet het verschil in belang, dat in 

paragraaf 3.2 aan bod is gekomen. 

Om categorieën opdrachtgevers te kunnen onderscheiden worden enkele toetsen toegepast. Allereerst 

worden de waarderingen (relatieve belang van de klantenwensen) getoetst op normaliteit en variantie 

om de toe te passen analysemethodiek vast te stellen. Vervolgens worden deze analysemethodieken 

toegepast en wordt bepaald of er categorieën opdrachtgevers kunnen worden geïdentificeerd. 

Normaliteit en variantie: 

Allereerst wordt per klantwens (afhankelijke variabele) de invloed van de achtergrondvariabelen 

(onafhankelijke variabelen) getoetst. De toets die toegepast mag worden is afhankelijk van twee 

voorwaarden (1) zijn de groepen normaal verdeeld (Shapiro Wilk's test> 0,05) en (2) zijn de varianties 

tussen de groepen gelijk (Levene's test> 0,05). In onderstaande tabel (8.2) wordt antwoord gegeven op 

de voorwaarden en wordt de toe te passen methodiek (als gevolg van de antwoorden) genoemd. In 

bijlage 11 worden de normaliteit en de variantie toegelicht. 

Onafhankelijke variabele 
( achterg rondvariabetel 

Normale Gelijke Toe te passen 
verdeling varianties methodiek 

Verantwoordelijkheid nee nee Kruskai-Wallis toets 
Type opdrachtgever nee nee Kruskai-Wallis toets 
Hoeve~l~eid scholen onder gezag nee nee Spearman's Rank Order Correlation 
Geloofsovertuiging nee ja KrÜskai-Wallis toets 
Onderwijsstroming nee ja Kruskai-Wallis toe,-'-ts"--------
VerhoUdiilgvraag- I aanbodgestliUrdOnderwijs nee nee-k ruskai-WalliSÏoets 

~--~~--~~--~~~~~~~----------
Sociaal economische omgeving nee ja Mann-Whitney toets 
Centrum stedeli jk karakter van de locatie nee ja Mann-Whitney toets 
Gewenst integratieniveau nee ja Kruskai-Wallis tc::.o.::.etc::.s _____ _ 
Motief voor eventuele brede school nee nee Kruskai-Wallis toets 

Tabel 8. 2: toe te passen methodiek per achtergrondvariabele 

Kruskal Wallis Toets: 

De Kruskal Wallis toets is een non-parametrische analysetechniek en wordt gebruikt om verschil in 

gemiddelden te toetsen bij meer dan twee groepen (Pallant, 2007). Hierbij worden de groepen binnen 

één onafhankelijke variabele (achtergrondvariabele) met meerdere afhankelijke variabelen (relatieve 

10 
Groepen zijn de keuzemogelij kileden binnen één achtergrondvariabele . De achtergrondvariabele 

·geloofsovertuiging bestaat biJvoorbeeld u1t 6 groepen, waaronder Rooms-kathol iek. Protestants-chnsteli jk etc . 
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belang klantenwensen) vergeleken. Alle resultaten van de Kruskal Wallis toets worden in bijlage 12 

weergegeven. 

In onderstaande tabel (8.3) worden de afhankelijke variabelen weergegeven waarbij de groepen binnen 

de achtergrondvariabelen significant verschillen qua gemiddelden. Het significantieniveau dat hierbij is 

gehanteerd bedraagt p < 0,05. 

Achter2ro ndvaria bele Afhankel ij ke variabele Si!lnitlcanlle ~e> df N x• 
Verantwoordelijkheid Imago 0,01 5 209 15,56 

Flexibiliteit 0 05 5 209 11 16 
Ex!:!loitatie 0,02 5 209 13,26 

Geloofsovertui9in9 Agglomeratie 0,04 5 158 11 z11 
Wens voor inte2ratieniveau ExEioitatie 0,03 4 209 10,69 

Tabel8. 3: achtergrondvarlabelen waarbil de groepen slgnlflcant verschillen qua gemiddelden biJ de afhankelijk varlabelen 
(resultaten Kruskal Wallis Toets: dl = degrees of treedom, N =aantal respondenten, x':Chi-Square value) 

De gemiddelden van de groepen die significant van elkaar verschillen worden in bijlage 12, figuur 12.1 

weergegeven. In onderstaande tabel (8.4) zijn de gemiddelden vereenvoudigd naar een symbool. Dit 

symbool geeft de sterkte van het relatieve belang aan ten opzichte van de andere groepen. Op de 

verticale as staan de verschillende groepen binnen de achtergrondvariabelen. Op de horizontale as 

staan de afhankelijke variabelen waarbij de gemiddelden tussen de groepen significant (p < 0,05) 

verschillen. 

groepen Afhankelijke varlabelen 
Cl) 

~ 
~ ~ 
N Cl) 

E 
0 :ö ë5 0 
Cl ·;;c ëi. 0> .. Cl) 

Verantwoordelijkheld & Type opdrachtgever N E )( ~ iL w 
1 Schoolbestuur als juridisch eigenaar 23 0 0 ++ 
2 Schoolbestuur als juridisch en economisch eigenaar 23 0 0 + 
3 Gemeente als economisch eigenaar 26 .. ++ -10 
4 Gemeente als economisch en juridisch eigenaar 25 0 0 .. 
5 Schooldirectie als juridisch eioenaar 61 ++ . . 
6 Schooldirectie als juridisch en economisch eigenaar 51 + 

Geloofsovertuiging 

. 0 • • zeer zwak relatief belang 
• zwak relatief belang 

1 Openbaar 40 
2 Rooms-Katholiek 60 

0 
0 

o gemiddeld relatief belang 
+ sterk relatief belang 

3 Protestants Christelijk 26 . ++ zeer sterk relatief belang 
4 Gemengd 10 . 
5 Anders 22 0 

Wens integratieniveau 
1 laag (basisschool (SS) + evt peuterspeelzaal (PSZ) 20 . 
2 gemiddeld (SS, PSZ + kinderdagverblijf (KDVll 40 + 
3 hoog {BS, PSZ, KDV en andere functies) 149 0 

Tabel 8. 4: sterkte van hel relallel belang per groep 

Binnen de achtergrondvariabele 'verantwoordelijkheid opdrachtgever' blijken bij de klantenwensen 

'imago, flexibiliteit en exploitatie' de gemiddelden van de groepen significant te verschillen (p < 0,05). 

Ook bij de groepen binnen de achtergrondvariabele 'geloofsovertuiging' en 'integratieniveau', bij 

respectievelijk de klantenwensen 'agglomeratie' en 'exploitatie' (zie tabel8.4), kan een significant 

verschil in gemiddelden worden geconstateerd. 

Chi-Squared Automatic Interaction Deleetion (CHAID) 

Bij de Kruskal Wallis toets worden de groepen binnen één onafhankelijke variabele met meerdere 

afhankelijke variabelen vergeleken. De CHAID toets bestudeert de relatie tussen een afhankelijke 

variabele en een serie onafhankelijke variabelen en identificeert de onafhankelijke variabelen die de 

afhankelijke (klantwens) optimaal voorspellen. De toets is ontwikkeld door Kass (1980) en geeft in een 
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boomdiagram de relaties weer, waarin de laatste tak een categorie vertegenwoordigt ten aanzien van de 

afhankelijke variabele. 

Alvorens de CHAID toets toe te passen, wordt het relatieve belang van de afhankelijke variabelen 

(klantenwensen) in clusters ingedeeld. De volgende schaal wordt in het vervolg toegepast: 

Relatief belang 

Tabe l 8. 5: geilanieerde schaal bil CHAID 

De Growing Methad Exhaustive CHAID is toegepast en in bijlage 13 is per afhankelijke variabele, met 

een significantie niveau van 0,05 (p < 0,05), de boomdiagram weergegeven in figuur 13.3; 13.11 ; 13.13 

en 13.16. Per, volgens deKruskal Wallis toets significante (p < 0,05), klantwens worden de categorieën 

in de onderstaande tabellen weergegeven. 

Afhankelijke variabele IMAGO p df N X2 

1 Economisch eiqenaar 0 02 1 26 7 68 
2 Juridisch eigenaar & Laag integratieniveau 0 03 2 19 10 35 
3 Juridisch eigenaar & Gemiddeld integratieniveau 0 03 2 35 10 35 
4 Juridisch eigenaar & Hoog int~gratieniveau 0,03 2 129 10,35 

Afhankelijke variabele AGGLOMERATtE 
1 Openbaar of Rooms Katholiek 0 04 1 151 8 92 
3 Protestants Christeliik,_gemenqd of anders & Laag_ of oem inteoratieniveau 0 04 1 24 7 54 
4 Protestants Christelijk, gemengd of anders & Hoog integratieniveau 0,04 1 34 7,54 

Afhankelijke variabele EXPLOITATIE 
1 Laag integratieniveau 0,00 2 20 18,06 
2 Gemiddeld inteoratieniveau 0 00 2 39 18 06 
4 Hoog integratieniveau 0,00 2 150 18,06 

Afhankelijke variabele FLEXIBILITEIT 
1 Gemeente of Schoolbestuur 0 01 1 51 12 54 
4 Schooldirectie 0,01 1 158 12,54 

Tabel 8. 7: resultaten CHAJD toets (p = significantie, dl= dagrees ollreedom, N = aantal respondenten, X' = Chl Square value) 

In bijlage 13 zijn de verschillen tussen de geïdentificeerde groepen verklaard en overzichtelijk in 

diagrammen weergegeven. Bij nadere beschouwing van deze diagrammen blijkt dat de verschillen in 

relatief belang tussen de klantenwensen bij de groepen binnen 'geloofsovertuiging' minimaal zijn. Enkel 

bij de klantwens 'agglomeratie' bestaat een significant verschil. Het relatieve belang van dit aspect is 

echter bijzonder laag (gemiddeld 2,85%). Tussen de overige (belangrijkere) klantenwensen bestaat geen 

significant verschil binnen de groepen bij 'geloofsovertuiging' . Besloten is om geen onderscheidt te 

maken in type geloofsovertuiging bij het identificeren van categorieën opdrachtgevers. 

Categorieën opdrachtgevers: 

Na toepassing van de Kruskal Wallis en de CHAID toets blijkt dat er enkel een significant (p<0,05) 

verschil in relatief belang is te constateren bij de eigenschappen: 

1. verantwoordelijkheid opdrachtgever (eigendom); 

2. integratieniveau; 

3. type opdrachtgever. 

De overige eigenschappen beïnvloeden de waarderingen minimaal en kunnen buiten beschouwing 

worden gelaten. Alle opdrachtgevers kunnen worden ondergebracht bij de bovenstaande drie 

eigenschappen. 
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Ad 1. De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever kan in drie groepen worden opgesplitst, te weten: 

economisch eigenaren, juridisch eigenaren en de groep met zowel het economische als het juridische 

eigendom. Bij nadere beschouwing is gebleken (zie CHAID) dat er geen significant verschil bestaat 

tussen de groep met het juridische eigendom en de groep met zowel het juridische als het economische 

eigendom. In het vervolg van het rapport wordt deze groep de 'juridisch eigenaren' genoemd. Hieronder 

valt dus tevens de groep met beide eigendommen (zowel het economische als het juridische eigendom). 

Ad 2. Het integratieniveau kan in drie groepen worden onderverdeeld, te weten: 

laag integratieniveau: basisschool (BS)+ eventueel een peuterspeelzaal (PSZ); 

gemiddeld integratieniveau: BS, PSZ +een kinderdagverblijf (KDV); 

hoog integratieniveau: BS, PSZ, KDV +een sportvoorziening, bibliotheek en eventueel een wijkfunctie. 

Deze eigenschappen blijken echter enkel van invloed te zijn op het relatieve belang van de 

klantenwensen indien de opdrachtgever tevens de eigenschap 'juridisch eigenaar' heeft. 

Opdrachtgevers met enkel het economische eigendom tonen geen significant verschil tussen de 

waarderingen bij de bovenstaande drie integratieniveaus. 

Ad 3. De type opdrachtgevers die kunnen worden geïdentificeerd zijn: gemeenten, schoolbesturen en 

schooldirecties. Uit de analyse is gebleken dat er geen significant verschil in waarderingen bestaat 

tussen gemeenten en schoolbesturen, waardoor deze typen in dit onderzoek kunnen worden 

samengevoegd tot één groep. De waardering van de groep 'gemeenten en schoolbesturen' verschilt wel 

significant met die van de groep 'schooldirecties'. Bij nadere beschouwing blijkt echter dat de som van 

het verschil tussen het relatieve belang van klantenwensen van de groep schooldirecties en de groep 

gemeenten/schoolbesturen klein is (zie bijlage 15). Door dit kleine verschil is besloten is om geen 

onderscheid te maken in het type opdrachtgever. 

De volgende 4 categorieën kunnen worden onderscheiden (N=209; p<0,05): 

Categorie 1: 

Categorie 2: 

Categorie 3: 

Categorie 4: 

economisch eigenaar; 

juridisch eigenaar met laag integratieniveau; 

juridisch eigenaar met gemiddeld integratieniveau; 

juridisch eigenaar met hoog integratieniveau. 

Deze groepen worden in onderstaand boomdiagram schematisch weergegeven: 

I 
VERANlWOOR· 1-. 

DELIJKHEID I . 

Figuur 8. 7: categorieën opdrachtgevers 

Binnen de bovenstaande categorieën kunnen alle opdrachtgevers worden geplaatst. De bovenstaande 

aspecten (verantwoordelijkheid en integratieniveau) blijken als enige 'opdrachtgever eigenschappen' van 

invloed te zijn op de waardering van de klantenwensen. De overige eigenschappen zijn in mindere mate 
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van belang. Bij het benaderen van potentiële opdrachtgevers dient met name rekening gehouden te 

worden met de verantwoordelijkheid (economisch of juridisch) en het integratieniveau (laag, gemiddeld 

of hoog). Nogmaals wordt benadrukt dat indien wordt gesproken over juridische eigenaren, hier tevens 

de opdrachtgevers met zowel het juridische als economische eigendom vallen. 

G~ f,( D EtC 

In § 8.3.1 is het relatieve belang van een hoge productwaarde bepaald. In deze paragraaf wordt 

antwoord gegeven op de vraag of opdrachtgevers bereid zijn extra budget uit te trekken voor het creëren 

van een hogere productwaarde. Per categorie wordt de betalingsbereidheid voor extra waarde (ook wel 

Willingness to pay- WTP genoemd) onderzocht. Hierbij is uitgegaan van de normvergoeding (zie 

hoofdstuk 4) als minimum waarde (voldoet precies aan de minimal eisen). Het budget dat men bereid is 

te investeren bovenop deze normvergoeding is de WTP voor extra waarde. De methodiek die is 

toegepast om dit budget te bepalen is de betalingskaartmethodiek. Hierbij wordt door de respondent 

(de opdrachtgever) uit verschillende antwoordmogelijkheden het budget bepaald dat de respondent 

bereid is te investeren in extra waarde bij een gegeven minimum budget. 

Uit de enquête blijkt (zie figuur 8.8) dat de respondenten gemiddeld bereid zijn 5% (N = 209, gem 

SD=1 ,64) bovenop de normvergoeding te investeren. Over het algemeen is de groep met het 

economisch eigendom (groep 1) bereid het meest (5,2%) te investeren in het gebouw (N = 26). Dit kan 

als opmerkelijk worden beschouwd, aangezien economisch eigenaren verantwoordelijk zijn voor (onder 

andere) de stichtingskosten en men zou verwachten dat groep 1 deze kosten zo beperkt mogelijk wil 

houden. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat groep 1 (met enkel het economisch eigendom: in 

dit geval uitsluitend gemeenten) de waarde van omliggende gebouwen wil verhogen door de waarde van 

het basisschoolgebouw te verhogen. Daarnaast is deze groep zich er hoogstwaarschijnlijk van bewust 

dat een extra investering zich veelal terugbetaald, bijvoorbeeld door een beperking van de kosten van 

groot-onderhoud of de toekomstige kosten bij modernisering of uitbreiding. 
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Uit de resultaten blijkt dat hoe lager het integratieniveau, hoe 

minder de respondenten bereid zijn extra te investeren. Dit is te 

verklaren doordat naarmate het integratieniveau lager is, er 

minder partijen bij de ontwikkeling betrokken zijn en het budget 

voor extra waarde over minder partijen kan worden verdeeld. 

Hoe lager de betalingsbereidheid voor extra waarde, hoe lager 

de mate waarin waarde een rol speelt bij de gunning. Er kan 

immers minder (extra) waarde worden gecreëerd, door het 

lagere budget voor extra waarde. 

Figuur 8. 8: gemiddelde betallngsbereidheid van 
de verschiliende groepen opdrachtgevers 

Wanneer naast de groepen en de betalingsbereidheid tevens 

rekening wordt gehouden met de hoogte van de 

normvergoeding, dan kan het volgende figuur worden 

verkregen (figuur 8.9). 
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flguur 8. 9: betallngsbereidheid van de verschillende groepen opdrachtgevers per normvergoeding 

El. I B 

• gerriddeld 

• groep 1 

•groep2 

ogroep3 

• groep 4 

Geconcludeerd kan worden dat hoe hoger de normvergoeding (dus hoe groter de school), hoe meer 

men bereid is extra te investeren (zie figuur 8.9) . Indien het bedrag in een percentage ten opzichte van 

de normvergoeding wordt uitgedrukt (zie bijlage 16, figuur 16.3), dan blijkt hoe lager de normvergoeding, 

hoe groter dit percentage is. Naarmate het budget voor ex1ra waarde groter is in verhouding tot de 

normvergoeding (hogere betalingsbereidheid), stijgt de mate waarin waarde een rol speelt bij de 

gunning, aangezien er meer waarde gecreëerd kan worden door het beschikbare budget voor extra 

waarde. 

Met de normvergoeding kan precies aan de minimale eisen worden voldaan. Gemiddeld zijn de 

opdrachtgevers bereid 5% bovenop de normvergoeding te investeren in ex1ra waarde (N=209, gem 

SD=1 ,64). Economisch eigenaren (groep 1) zijn gemiddeld bereid 5,2% te investeren in extra waarde 

(N=26), terwijl juridisch eigenaren met een laag (groep 2), gemiddeld (groep 3) en hoog (groep 4) 

integratieniveau gemiddeld respectievelijk 3,7% (N=19), 4,8% (N=35) en 5,1% (N=129) bereid zijn extra 

te investeren bovenop de normvergoeding. Hoe hoger de normvergoeding, hoe hoger de 

betalingsbereidheid, maar hoe lager de procentuele betalingsbereidheid ten opzichte van de 

normvergoeding. Hoe groter het budget voor ex1ra waarde (betalingsbereidheid), des te hoger de mate 

waarin waarde een rol speelt bij de gunning, aangezien er meer waarde gecreëerd kan worden. 

8.3.6 PEL TIE E BEL G L NTENWENSEN 
Het relatieve belang van de klantenwensen geeft inzicht in de mate waarin de klantwens bijdraagt aan 

de totale waarde. Hoe hoger het relatieve belang, hoe meer waarde de opdrachtgever hecht aan de 

desbetreffende klantwens. Het relatieve belang kan evenals in § 8.3.1 worden bepaald middels pairwise 

comparisons. Dit is in deze situatie echter niet mogelijk, gezien de beperkte rationaliteit van de mens en 

het aantal criteria. Mensen kunnen namelijk gemiddeld 7 items in het korte geheugen opslaan (Miller, 

1956), terwijl er 11 klantenwensen in dit onderzoek worden gehanteerd. Bovendien wordt bij de pairwise 

camparisans het relatieve belang gekwantificeerd, waardoor respondenten zich minder goed kunnen 

inleven en hierdoor minder van bewust zijn dat de waardering financiële consequenties heeft. 

Om het relatieve belang te bepalen is in de survey gebruik gemaakt van één van de Staled Preferenee 

methoden, te weten de allocation games methodiek. Hierbij wordt naar eigen inzicht een (monetair) 
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fictief budget verdeeld (allocated) over de verschillende klantenwensen. Hoe belangrijker de klantwens, 

hoe groter het gealloceerde budget voor deze klantwens zal zijn. Aan de hand van de gealloceerde 

budgetten kan het relatieve belang van de klantenwensen worden bepaald. Hoe hoger het percentage, 

des te hoger het gealloceerde budget is geweest en hoe hoger de mate waarin dit aspect een bijdrage 

levert aan het creëren van waarde. 

Per categorie opdrachtgever wordt het relatieve belang per klantwens in figuur 8.10 weergegeven: 
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Figuur 8. 10: re lalleve belang van de klantenwensen per categorie opdrachtgever 

Figuur 8.10 kan worden gebruikt bij het proactief benaderen van opdrachtgevers. Het figuur maakt 

inzichtelijk aan welke klantenwensen de te benaderen opdrachtgever relatief veel waarde hecht. 

Gedetailleerde gegevens omtrent de belangen, standaarddeviaties etc. wordt verwezen naar bijlage 14. 

Interpretatie 

Per geidentitieeerde categorie opdrachtgever (groep 1 1/m 4) worden de resultaten met betrekking tot het 

relatieve belang van de klantenwensen kort besproken. Er zal enkel ingegaan worden op de 

klantenwensen waarbij het relatieve belang groter is dan 1 0%. Vervolgens wordt getracht een verklaring 

te geven voor de resultaten. Tot slot wordt ingegaan op de grootste verschillen tussen de groepen. 

Benadrukt wordt dat het hier om interpretaties gaat, welke niet zijn berust op louter feiten. 
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Indien er wordt gesproken over economisch eigenaren, dan wordt gedoeld op de groep met enkel het 

economische eigendom (niet het juridische eigendom). Wordt er echter gesproken over juridisch 

eigenaren, dan wordt naast de juridisch eigenaren tevens de categorie juridisch en economisch 

eigenaren bedoeld. 

Categorie 1: economisch eigenaren (N=26) 

Deze groep bestaat uitsluitend uit gemeenten en hecht 25,5% waarde aan functionaliteit (SD=20,82). 

Een mogelijke verklaring voor dit hoge belang is dat economisch eigenaren voornamelijk (naast het 

groot-onderhoud) met de stichtingskosten zijn belast. Een functioneel gebouw betekent een zo effectief 

en efficiënt gebruik van het aantal m2 nuttig vloeroppervlak. Gemakshalve kan worden verondersteld dat 

hoe functioneler het gebouw, hoe lager de stichtingskosten per m2 zullen zijn. 

Uit de analyse is gebleken dat economisch eigenaren 13% waarde hechten aan 'duurzaamheid' 

(SD=12,50). De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het groot-onderhoud van het gebouw. Indien 

duurzame materialen worden toegepast, zullen de kosten van groot-onderhoud worden beperkt. 

Duurzame materialen zullen minder vaak aan vervanging toe zijn dan minder duurzame materialen. Een 

duurzaam gebouw zal gedurende een langere termijn haar waarde behouden en de groot

onderhoudskosten zullen worden beperkt. 

Aan 'flexibiliteit' wordt 11,2% waarde gehecht door de economisch eigenaren (SD=11 ,73). Een flexibel 

gebouw heeft in dit geval voornamelijk betrekking op de toekomst, zoals een uitbreidbaar gebouw of een 

aanpasbaar gebouw. Een economisch eigenaar is gebaat bij een flexibel gebouw, aangezien op een 

dergelijke manier het gebouw fit-lor-purpose blijft. Doordat het gebouw in de toekomst bijvoorbeeld 

relatief eenvoudig uitbreidbaar en aanpasbaar is, kan het gebouw zowel onderwijs- als andere functies 

herbergen, waardoor het gebouw haar waarde behoudt. 

Categorie 2: juridisch eigenaren met een laag integratieniveau (N=19) 

Onder een laag integratieniveau wordt in dit onderzoek (blijkt uit de CHAID toets) een 

basisschoolgebouw met eventueel een peuterspeelzaal verstaan (zie§ 8.3.4, lid 2). Deze groep hecht 

26,6% waarde aan een functioneel gebouw (SD=17,24). Dergelijke basisscholen zijn relatief klein qua 

m2 en hebben een beperkt budget, waardoor het noodzakelijk is om een zo functioneel mogelijk gebouw 

te realiseren. Hoe functioneler het gebouw, hoe effectiever en efficiënter de school qua inhoudelijke 

aspecten wordt gebruikt. 

Groep 2 hecht 11,6% waarde aan een ·comfortabel' gebouw (SD=10,07) . Vanuit de 

verantwoordelijkheid en het integratieniveau is hier geen specifieke verklaring voor te geven. Bij nadere 

beschouwing blijkt wel dat 89% van deze groep uit schooldirecties bestaat. Schooldirecties vallen in een 

groot aantal gevallen onder een overkoepelend schoolbestuur. De schooldirecties zijn veelal zelf 

gebruiker van het gebouw of handelen in naam van de gebruikers bij de ontwikkeling van huisvesting. 

Gebruikers hechten veel waarde aan een comfortabel gebouw (zie bijlage 9, figuur 9.4), aangezien een 

comfortabel gebouw resulteert in aangename werk- en leeromstandigheden en leerprestaties verbeteren 

(Myrhvold, 1996). Bovendien scoren veel huidige schoolgebouwen slecht ten aanzien van het 

binnenmilieu (Versteeg, 2008) en zijn schooldirecties zich hier waarschijnlijk van bewust. 
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De juridisch eigenaren met een laag integratieniveau hechten 13,7% waarde aan het aspect imago 

(SD=12,97). Zoals uit het voorgaande is gebleken, bestaat het grootste gedeelte van deze groep uit 

schooldirecties. Schooldirecties zijn veelal zelf gebruiker van het gebouw en het is niet onwaarschijnlijk 

dat de directies het gebouw als 'hun' gebouw beschouwen, ook omdat directies het huisvestingsproces 

veelal maximaal eenmalig ervaren. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat een gebouw met een hoge 

esthetische waarde meer aandacht en aanzien krijgt, dan een gebouw met een 'simpele' uitstraling, 

waardoor meerdere potentiële leerlingen zich inschrijven op de school. Het waarborgen van het aantal 

leerlingen kan voor schooldirecties, naast de onderwijskundige inhoud, een belangrijk speerpunt zijn. 

Tot slot hecht deze categorie opdrachtgevers 10,5% waarde aan de klantwens 'sociale veiligheid' 

(SD=7,23). Ook dit zou te maken kunnen hebben met de situatie dat de directies zelf gebruiker van het 

gebouw zijn of in ieder geval handelen in naam van de gebruikers. Uit bijlage 9 is gebleken dat 

gebruikers relatief veel waarde hechten aan 'sociale veiligheid' en dat de directies hierop inhaken. 

Categorie 3: juridisch eigenaren met een gemiddeld integratieniveau (N:35) 

lö 

Onder een gemiddeld integratieniveau wordt een basisschool verstaan met een peuterspeelzaal en een 

kinderdagverblijf. Deze groep hecht 16,7% belang aan 'functionaliteit' (SD=12,02). Ook voor deze 

groep kan dezelfde reden gelden als die bij de vorige groep, namelijk dat bij een functioneel gebouw het 

gebouw efficiënt en effectief wordt gebruikt. 

De meeste waarde hecht groep 3 aan het aspect 'exploitatie', te weten 19,2% (SD=12,02). Een 

juridisch eigenaar is verantwoordelijk voor een groot deel van de exploitatielasten en is gebaat bij het 

beperken van dergelijke kosten. Het is daarom niet verwonderlijk dat aan deze klantwens relatief veel 

waarde wordt gehecht. Bovendien zijn er naast de groep tevens andere (commerciële) partijen gemoeid 

met de ontwikkeling van het gebouw, te weten de besturen van de peuterspeelzaal en het 

kinderdagverblijf. Deze partijen zijn tevens gemoeid met het beperkt houden van de exploitatielasten. 

Groep 3 hecht 12,9% waarde aan een 'comfortabel' gebouw (SD=16,25) . Aangename werk- en 

leeromstandigheden worden door deze groep als belangrijk ervaren. Gezien de positieve effecten van 

een goed binnenklimaat op de prestaties (Myhrvold , 1996; Mendell & Heath, 2005) en gezien de slechte 

staat qua comfort van huidige scholen (Versteeg, 2008) raakt men waarschijnlijk zich steeds meer 

bewust van het belang van een comfortabel gebouw. 

Tot slot wordt 11,1% waarde gehecht aan de klantwens 'duurzaamheid' (SD=11 ,46). Een mogelijke 

verklaring is dat een duurzaam gebouw minder hinder teweegbrengt, aangezien materialen minder vaak 

worden vervangen. Het plegen van groot-onderhoud is veelal omvangrijk en vergt veel tijd, dat voor 

overlast voor de gebruikers zorgt. Daarnaast worden de klein-onderhoudskosten tevens beperkt door het 

toepassen van duurzame materialen. 

Categorie 4: juridisch eigenaren met een hoog integratieniveau (N:129) 

De groep van juridisch eigenaren met de wens voor een hoog integratieniveau (brede maatschappelijk 

voorzieningen met bijvoorbeeld een sportvoorziening, bibliotheek, centrum voor jeugd & gezin etc.) hecht 

een belang van 19,6% aan het aspect 'functionaliteit' (SD=13,34) . Hiervoor kan eenzelfde verklaring 

worden gegeven als bij de vorige groepen. 
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Deze groep opdrachtgevers hecht 13,9% waarde aan het aspect 'exploitatie' (SD=16,47). Bij dergelijke 

brede scholen vormen de exploitatielasten een grote kostenpost (ongeveer € 200,-/m2/jaar, Noppers, 

2008) en een substantieel deel van de totale kosten. Het is daarom niet onbegrijpelijk dat de juridisch 

eigenaren, die verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de exploitatielasten, het belang inzien van 

het beperken van deze kosten. 

Tot slot hecht deze groep opdrachtgevers veel belang aan de klantwens 'comfort', te weten 13,4% 

(SD=11 ,99). Hiervoor kan eenzelfde verklaring worden gegeven als de verklaring die bij de vorige groep 

is gegeven. 

Verschillen tussen categorieën opdrachtgevers (ó ~ 5%) 

De verschillen tussen de categorieën worden kort besproken en er wordt een mogelijke verklaring voor 

dit verschil aangekaart. De aspecten die worden behandeld hebben een nominaal verschil van 5% ten 

opzichte van het totaal (100%) of groter (t> ~ 5%) . De grootste verschillen tussen het relatieve belang 

van de verschillende categorieën worden zodoende toegelicht. 

De groep economisch eigenaren (groep 1) en de opdrachtgevers met het juridisch eigendom en een 

laag integratieniveau (groep 2) hechten relatief veel waarde aan functionaliteit (respectievelijk 25,5% 

en 26,6%) ten opzichte van de 3" en 49 groep (respectievelijk 16,7% en 19,6%). Een mogelijke verklaring 

hiervoor is dat groep 1 voornamelijk met de stichtingskosten is gemoeid (naast het groot-onderhoud), 

terwijl het te ontwikkelen gebouw van groep 2 in veel gevallen kleinschalig is. Een functioneel gebouw 

betekent een effectiever en efficiënter gebruik van de beschikbare m2
, waardoor in veel gevallen de 

stichtingskosten kunnen worden beperkt. 

Groep 1 en groep 2 hechten relatief weinig belang aan exploitatie (respectievelijk 9% en 8,3%) in 

verhouding tot groep 3 (19,2%). De exploitatielasten komen voor rekening van de juridisch eigenaren (op 

groot onderhoud na) en dus is het voor de handliggend dat economisch eigenaren een minder groot 

belang hebben bij het beperken van de exploitatielasten (maar bijvoorbeeld meer aan duurzaamheid). 

Groep 2 bestaat voor 89% uit schooldirecties, welke in een groot aantal gevallen onder een 

overkoepelend schoolbestuur vallen. Schooldirecties staan dichtbij de gebruikers van het gebouw 

(docenten en leerlingen). Een verklaring voor het relatief lage belang is dat de schooldirecties zich meer 

focussen op de inhoudelijke (onderwijskundige) aspecten dan op de exploitatielasten. 

Groep 2 en 4 hechten relatief meer waarde aan het aspect imago, respectievelijk 13,7% (SD=12,97) en 

9,7% (SD=9,57) dan groep 1 en 3, respectievelijk 3,6% (SD=12,97) en 5,6% (SD=6,27). Zoals uit het 

voorgaande is gebleken, bestaat het grootste gedeelte van groep 2 uit schooldirecties. De directies 

staan in verhouding tot gemeenten en grote schoolbesturen het dichtste bij de eindgebruiker en zijn 

veelal zelf tevens gebruiker van het gebouw. Groep 2 zou meer waarde kunnen hechten aan de 

esthetische aspecten van het gebouw, omdat ze het gebouw als 'hun' eigen gebouw ervaren en er trots 

op willen zijn. 

De huisvesting (brede maatschappelijke voorziening) die wordt ontwikkeld voor groep 4 kan veelal als 

omvangrijk (qua m2
) worden omschreven. Bij een dergelijke brede maatschappelijke voorziening zijn 

veelal meerdere partijen betrokken en is een groter budget beschikbaar, waardoor meer geld 

beschikbaar kan worden gesteld voor imago gerelateerde aspecten. Bovendien worden in het gebouw 

commerciële functies geherbergd. Bij dergelijke commerciële partijen is het van belang om veel klanten 
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te werven, waardoor aspecten met betrekking tot imago belangrijker zijn. Het gebouw dient een 

visitekaartje te zijn en dient zichzelf te verkopen door klanten te lokken. 

Groep 2 hecht relatief weinig waarde (6,9%, SD=7,09) aan het aspect duurzaamheid in verhouding tot 

groep 1 (13%, SD=12,50). Deze groep (2) bestaat grotendeels uit schooldirecties en hebben geen baat 

bij het beperken van de groot-onderhoud kosten (verantwoordelijkheid economisch eigenaar, groep 1 ). 

Toch ondervindt deze groep als gebruiker van het pand veel hinder van de werkzaamheden. Wellichtdat 

de groep zich hier minder van bewust is. Groep 1 is verantwoordelijk voor het groot-onderhoud en wil 

dus deze kosten zo beperkt mogelijk houden. 

Tot slot hecht groep 1 in verhouding tot de groepen 2 en 3 relatief veel waarde (11 ,2%, SD=11, 73) aan 

een flexibel gebouw (ten opzichte van respectievelijk 5, 7%, SD= 7,11 en 6,2%, SD=9,04) . Aangezien de 

economisch eigenaar de kosten met betrekking tot het uitbreiden, moderniseren en dergelijke voor haar 

rekening dient te nemen, heeft deze groep er belang bij om deze kosten te beperken. Bij een flexibel 

gebouw wordt er met eventuele uitbreidingen, inkrimpingen, moderniseringen etc. rekening gehouden, 

zodat de kosten bij het uitvoeren van de toekomstige scenario's beperkt blijven. Bovendien is de kans 

groter dat een flexibel gebouw langdurig 'functioneel' en 'lit-lor-purpose' blijft, doordat het relatief 

eenvoudig kan worden aangepast, waardoor het gebouw meer waarde behoudt. 

Opmerkelijkheden 

De resultaten van de analyse die niet aan de verwachtingen voldoen worden kort besproken. Het aspect 

comfort wordt door alle respondenten als redelijk belangrijk beschouwd. Toch is het opmerkelijk dat het 

aspect niet als het allerbelangrijkst wordt ervaren. Gebruikers gaven al aan dat hier veel waarde aan 

wordt gehecht (zie bijlage 9, liguur 9.4) . Men zou verwachten dat met name de schooldirecties en

besturen een aangename werk- en leeromgeving als zeer belangrijk zouden ervaren, aangezien dit de 

leer- en werkprestaties kan verbeteren (Myhrvold, 1996). Dit blijkt slechts in beperkte mate het geval. 

Een ander aspect dat als opmerkelijk kan worden beschouwd is dat door groep 4 niet meer belang wordt 

gehecht aan de klantwens 'exploitatie' . Deze kosten bedragen een substantieel groot percentage van de 

totale kosten en komen uit op ongeveer € 200,-/m2/jaar (Noppers, 2008). Men zou verwachten dat de 

juridisch eigenaar bij een dergelijke (grote) brede school zich meer zou focusseren op het verlagen van 

deze exploitatiekosten. 

8.4 RESUME 
Om antwoord te kunnen geven op de deelvragen (zie begin paragraal 3) van deze analyse te 

verwezenlijken zijn Staled Prelence methodieken toegepast. Een Internet survey is verspreid onder 

potentiële opdrachtgevers van huisvesting van primair onderwijs, te weten: gemeenten, schoolbesturen 

en schooldirecties. Dit heeft geresulteerd in 209 bruikbare enquêtes. De resultaten worden hieronder per 

deelvraag kort besproken. 

Deelvraag 1: wat is In de ogen van de opdrachtgevers het relatieve belang van hoge 

productwaarde ten opzichte van de beheersaspecten 'lijd, totale kosten, proces, informatie & 

communicatie en (betrouwbaarheid van de) organisatie? 

Het relatieve belang van de verschillende beheersaspecten wordt in liguur 8.2 overzichtelijk 

weergegeven en is bepaald middels pairwise comparisons, waarbij twee criteria tegenover elkaar 
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worden uitgezet en de respondent een voorkeur moet geven tussen beide criteria op een schaal van 1 

tlm 9. Het relatieve belang geeft aan hoeveel waarde de opdrachtgever aan ieder beheersaspect hecht 

en dus in welke mate dit (aspect) bijdraagt aan het creëren van waarde ten opzichte van het totaal. Uit 

de figuur blijkt dat in verhouding tot de beheersaspecten 'kosten', 'proces', 'informatie & communicatie' 

en 'organisatie' er door opdrachtgevers 13% belang wordt gehecht aan een hoge productwaarde. Het 

relatieve belang van productwaarde (13%) is lager dan het relatieve belang van een lage prijs en kosten 

(respectievelijk 21%). Dit is opmerkelijk, aangezien er in verhouding met lage stichtingskosten een 

belang van ruim 70% wordt gegeven aan een hoge productwaarde. Hoewel het in dit geval om de totale 

kosten gaat (en niet enkel de stichtingskosten) is het verschil tussen de uitkomsten dermate groot, dat 

de consistentie van de respondenten met betrekking tot het invullen van deze (pairwise comparison) 

vragen in twijfel wordt getrokken. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de respondenten de term 'hoge 

productwaarde' in pure economische zin hebben geïnterpreteerd, in tegenstelling tot de belevings-, 

gebruiks- en toekomstwaarde zoals in dit onderzoek van toepassing is. De data dienen dus genuanceerd 

te worden beschouwd. 

Deelvraag 2: wat is het belang van de verschillende productkenmerken in ogen van de 

opdrachtgever? 

De belangen van de productkenmerken zijn weergegeven in figuur 8.3 en zijn bepaald door op een 

schaal van 1 t/m 5 (Likert Scale) het belang aan geven van 'geheel onbelangrijk' tot 'heel belangrijk' . Dit 

belang geeft aan in welke mate de respondent het kenmerk van belang vindt. De kenmerken zijn 

onafhankelijk van elkaar aan de respondent voorgelegd, waardoor geen voorkeur is uitgesproken en dus 

niet het relatieve belang is bepaald. Aan ruim 96% van alle 37 productkenmerken wordt een belang 

gehecht. Opdrachtgevers vinden ruim 75% van alle 37 productkenmerken belangrijk (belang van 50%) 

tot zeer belangrijk (belang van 100%). Productkenmerken ten aanzien van 'comfort' behoren tot de top 7 

van meest belangrijke kenmerken, met allen een belang van meer dan 70%. Productkenmerken t.a.v. 

'agglomeratie' zijn minder van belang, met respectievelijk 51%, 29%, 14%, 13% en -8%11 belang. 

Deelvraag 3: wordt de geïdentificeerde samenhang van wensen (boomdiagram) uit hoofdstuk 7 

(ook als zodanig) door de opdrachtgever herkend? 

Na toepassing van de factoranalyse is gebleken dat de samenhang tussen de waardedimensies, 

klantenwensen en productkenmerken ook door de respondenten wordt herkend. De klantenwensen 

'imago' en 'relatie met omgeving' zouden volgens de respondenten kunnen worden samengevoegd tot 

één factor (bijvoorbeeld 'esthetica'). Ditzelfde geldt voor de aspecten 'bereikbaarheid & verkeersstromen' 

en 'exploitatie & duurzaamheid'. Het gescheiden houden van de klantenwensen heeft verder geen 

gevolgen voor de analyse. Het productkenmerk 'gebruiks- en kindvriendelijke omgeving' wordt in het 

vervolg van de analyse buiten beschouwing gelaten, aangezien dit item met nagenoeg alle 

klantenwensen sterk correleert (>0,3) en niet eenduidig kan worden onderverdeeld bij één van de 

klantenwensen. Dit heeft geen gevolgen voor de analyse. 

Deelvraag 4: kunnen er groepen opdrachtgevers worden geïdentificeerd, waartussen de 

waarderingen significant verschillen? 

Na toepassing van de Kruskal Wallis en CHAID toets is gebleken dat er binnen de eigenschappen 

'verantwoordelijkheid opdrachtgever' en 'integratieniveau van de school' de waarderingen (relatief 

11 Een negatie! belang betekent niet dat het kenmerk dient te worden vermeden, maar betekend uitsluitend dat het kenmerk als 
relatief onbelangrijk wordt beschouwd. 
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belang) significant verschillen. Dit heeft geresulteerd tot 4 categorieën opdrachtgevers: (1) economische 

eigenaren, (2) juridisch eigenaren met een laag integratieniveau (basisschool met eventueel een 

peuterspeelzaal), (3) juridisch eigenaren met een gemiddeld integratieniveau (basisschool, 

peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) en (4) juridisch eigenaren met een hoog integratieniveau (brede 

maatschappelijke voorziening) . Onder de juridisch eigenaren (groep 2, 3 en 4) worden naast de 

opdrachtgevers met enkel het juridisch eigendom tevens de opdrachtgevers met zowel het juridische als 

economische eigendom verstaan. Onder de economisch eigenaren (groep 1) wordt de opdrachtgever 

met alleen het economische eigendom verstaan. 

Deelvraag 5: hoeveel zijn de (categorieën) opdrachtgevers bereid te betalen voor extra waarde? 

Door toepassing van de betalingskaartmethodiek, waarbij is gevraagd hoeveel de respondent bereid is 

te investeren bovenop de normvergoeding en kan kiezen uit een aantal antwoordmogelijkheden, is 

gebleken dat opdrachtgevers bereid zijn gemiddeld 5% bovenop de normvergoeding te willen investeren 

(zie figuur 8.8). De economische eigenaren (groep 1) zijn bereid het meeste te investeren in extra 

waarde, te weten 5,2%. Groep 2 is bereid 3,7% te investeren in extra waarde, groep 3 afgrond 4,8% en 

groep 4 afgerond 5,1 % . Wanneer groepen 2, 3 en 4 met elkaar worden vergeleken, blijkt dat hoe lager 

het integratieniveau, hoe minder de opdrachtgever gemiddeld bereid is extra te investeren. Een andere 

conclusie die kan worden getrokken is dat hoe hoger de normvergoeding, hoe hoger het budget voor 

extra waarde bedraagt (zie figuur 8.9) en hoe lager de normvergoeding, hoe meer (procentueel gezien) 

opdrachtgevers bereid zijn extra te investeren (in verhouding tot de normvergoeding, zie bijlage 16, 

figuur 16.3). 

Deelvraag 6: hoeveel waarde hechten (categorieën) opdrachtgevers aan de verschillende 

klantenwensen? 

Middels de allocation games methodiek is het relatieve belang per klantwens bepaald. Dit relatieve 

belang geeft aan hoeveel waarde de opdrachtgever aan dat aspect hecht en dus in welke mate dit 

(aspect) bijdraagt aan het creëren van waarde ten opzichte van het totaal. Groep 1 hecht het meeste 

waarde(> 10%) aan de klantenwensen functionaliteit (25,5%), duurzaamheid (13%) en flexibiliteit 

(11 ,2%). Groep 2 hecht meer dan 10% waarde aan de klantenwensen functionaliteit (26,6%) , imago 

(13,7%), comfort (11 ,6%) en sociale veiligheid (10,5%), terwijl dit bij groep 3 de klantenwensen 

exploitatie (19,2%) , functionaliteit (16,7%), comfort (12,9%) en duurzaamheid (11 ,1%) het geval blijkt te 

zijn. Groep 4 hecht meer dan 10% waarde aan de aspecten functionaliteit (19,6%), exploitatie (13,9%) 

en comfort (13,4%). 
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9. QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT 

De traditionele manier om kwaliteit te waarborgen en zodoende klanttevredenheid te garanderen is door 

de oorzaken van problemen te bepalen en in de toekomst deze oorzaken proberen te voorkomen 

(Mizuno & Akao, 1994). Bij deze analytische benadering is er reeds een product en probeert men de 

factoren in het proces die de oorzaken teweegbrengen te identificeren, om zodoende het product te 

verbeteren. Bij nieuw te ontwikkelen producten ligt dit echter gecompliceerder. Hierbij wordt alvorens het 

product te ontwikkelen de behoefte van de klant ten aanzien van het gerealiseerde product 

geïdentificeerd. Deze methode wordt ook wel de ontwerpmethode genoemd, en Quality Function 

Deployment (QFD) is één van deze methoden (Akao, 1990). QFD heeft dus als grote voordeel ten 

opzichte van andere 'quality management tools' dat de kwaliteit 'in het product wordt gebouwd' , en niet 

middels inspecties en analyses 'uit het product' (Lochner & Matar, 1990). Daarbij komt dat kwaliteit het 

eenvoudigst te implementeren is in de ontwerpfase en bovendien de grootste invloed op een project 

heeft indien dit tijdens deze ontwerpfase wordt geïmplementeerd (Barrie & Paulson , 1984). 

Product 
Definition 

Product Product 
Redesign 

Start of 
production 

Before QFD 

AfterQFD 

Figuur 9. 1: verkorting van het ontwerpproces door QFO 
Bron: Chrlstlano et al (2001) 

Quality Function Deployment (QFD) relateert de behoeften van de klant direct aan de kenmerken van 

het product (Bovanie et al, 1996). Met QFD wordt inzichtelijk gemaakt in welke mate deze kenmerken 

van het product bijdragen aan het voldoen aan iedere afzonderlijke klantwens . De relatieve gewichten 

van de productkenmerken kunnen vervolgens als basis worden gebruikt om enerzijds producten te 

ontwikkelen en anderzijds om de waarde-prijs verhouding van (aanbiedingen van) schoolgebouwen 

(producten) te bepalen . 

9.1 PLAN VAN AANPAK QFO METHODIEK 
De aspecten van Quality Function Deployment die in dit onderzoek worden toegepast kunnen globaal in 

een aantal stappen worden opgedeeld: 

1. klantenwensen bepalen (inclusief het relatieve belang); 

2. productkenmerken bepalen; 

3. relatiematrix bepalen (correlatie tussen de klantenwensen en productkenmerken); 

4. relatief gewicht van de productkenmerken bepalen. 

De klantenwensen en de productkenmerken zijn reeds in hoofdstuk 7 bepaald. Deze wensen zijn voor 

nagenoeg alle opdrachtgevers en gebruikers identiek. Uit het vorige hoofdstuk kan worden opgemerkt 

dat het relatieve belang van de klantenwensen echter per categorie opdrachtgever verschilt. 

Geconcludeerd kan worden dat de belangen van de groepen verschillen en dus dat de gewichten van 

de productkenmerken tevens zullen verschillen. Een te ontwikkelen product (lees: basisschoolgebouw) 

dient zo goed mogelijk aan de behoefte van de groep te voldoen . Hoe groter het relatieve gewicht van 

een productkenmerk, des te meer dit kenmerk bij kan dragen aan het creëren van totale waarde. Zoals 
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tevens uit de voorgaande hoofdstukken is gebleken, dient hierbij wel rekening worden gehouden met de 

prijs (opoffering) . 

9.2 HOUSE OF OU LITY 
De resultaten van QFD worden vastgelegd in een schema, het zogenoemde House of Quality (HoQ

schema). In de matrix krijgt elk productkenmerk uiteindelijk een relatief gewicht. Dit gewicht wordt 

voornamelijk bepaald door de prioriteiten (relatief belang) die de klant heeft gesteld aan zijn behoefte 

(klantwens) en de mate waarin het kenmerk bijdraagt aan de realisatie van die behoefte. Aan de hand 

van de relatieve gewichten kan de waarde van een gebouw inzichtelijk worden gemaakt. 

Daarnaast blijkt uit het HoQ in hoeverre het product tegemoet komt aan de behoefte van de klant. 

Daarmee is de (extra) 'waarde' in kaart gebracht als de afwijking tussen de klantbehoefte en het aanbod 

(Bovanie et al , 1996). 

Het doel is om het relatieve gewicht van de productkenmerken te berekenen. Door het stapsgewijs 

invullen van het HoQ wordt dit doel verwezenlijkt. 

Stap 1, 2 en 3: 

.... • I 

Figuur 9. 2.: House of Quallty (HoQ) 
Bron: Akao (1990) 

De eerste stappen zijn reeds in voorgaande hoofdstukken doorlopen, namelijk: 

• bepalen van de markt en het te ontwikkelen product; 

bepalen van de doelgroep (de klant) ; 

bepalen van de klantenwensen (stap 1); 

bepalen van het relatieve belang van de klantenwensen (stap 2); 

bepalen van de productkenmerken (stap 3) ; 

Stap 4: correlatiematrix 

De correlatiematrix vormt het dak van het 'kwaliteitshuis' . In deze matrix worden de correlaties van de 

productkenmerken aangegeven. Deze correlatie kan zowel positief als negatief zijn. Het kan namelijk 

voorkomen dat het verbeteren van een productkenmerk een positief danwel negatief effect heeft op één 

of meerdere andere productkenmerken. Zonder de ondersteuning van een systematische methode is 

het bepalen van deze correlaties een bijzonder moeilijke opgave en nagenoeg onmogelijk, zowel qua tijd 
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als qua cognitieve opgave, wanneer het aantal productkenmerken toeneemt (Shin & Kim, 1997). Bij het 

toepassen van de 'factor analyse' is het mogelijk om de matrix middels een systematische methode in te 

vullen. Het dak van het HoQ is hierdoor overbodig, aangezien de relatie coëfficiënten in de relatiematrix 

(stap 5) informatie bevat over zowel de correlatie tussen de productkenmerken als de relatie tussen de 

klantenwensen en de productkenmerken (Shin & Kim, 1997). 

Stap 5: relatiematrix 

De 58 stap omvat het invullen van het geraamte van het HoQ. Zoals uit de vorige stap is gebleken, wordt 

in deze matrix de relatie tussen de klantenwensen en de productkenmerken aangegeven. De 

coëfficiënten in de Rotaled Component Matrix (weergegeven middels SPSS) worden in de matrix 

ingevuld. Bij de rotatie van de factoren wordt de voorkeur gegeven aan een orthogonale rotatie techniek, 

aangezien in een dergelijk geval de factoren (klantenwensen) niet met elkaar correleren (Shin & Kim, 

1997). Van de orthogonale technieken is de Varimax methode toegepast. 

Normaliter wordt de relatiematrix middels kwalitatieve gegevens ingevoerd. In dit onderzoek zijn de 

relatie coëfficiënten middels kwantitatief onderzoek bepaald en kan worden gesteld dat deze data 

nauwkeuriger zijn. Bij de kwalitatieve methode wordt de relatie coëfficiënt naar de volgende niveaus van 

sterkte ingedeeld (King, 1989): sterke correlatie (5), enige correlatie (3), mogelijke correlatie (1), geen 

correlatie (0) . Dit brengt een mate van onnauwkeurigheid met zich mee. De schaal welke in dit 

onderzoek wordttoegepastloopt van een sterke negatieve correlatie (-1) tot een sterke positieve 

correlatie ( + 1 ). 

Het relatieve belang van een klantwens wordt geconverteerd naar het relatief gewicht van het 

productkenmerk middels de independent secring methad (Akao, 1990). Ter verduidelijking een 

voorbeeld. Stel, het relatieve belang van 'imago' omvat 1 0%. Omdat 'imago' in relatie staat met 

'uitstraling' met een relatie coëfficiënt van 0,7 wordt het gewicht van het productkenmerk 'uitstraling' (0,1 

• 0,7 • 100% =) 7. Het gewichttussen andere klantenwensen met het productkenmerk 'uitstraling' wordt 

op een identieke manier berekend. De som van de gewichten van het productkenmerk resulteert in het 

totale relatieve gewicht (van het kenmerk 'uitstraling' (som van de kolom van hel productkenmerk). 

In de matrix worden de klantenwensen op de verticale as geplaatst en de productkenmerken op de 

horizontale. Waar de klantwens met het productkenmerk snijdt wordt de relatie coëfficiënt in de linker

bovenhoek geplaatst. In de rechter-onderhoek van de cel wordt het gewicht weergegeven (relatieve 

belang klantwens • relatie coëfficiënt • 1 00%). De sterke relaties coëfficiënten (~ 0.45) worden in het 

groen weergegeven. De gemiddelde relatie coëfficiënten (0,25 < 0,45) in het zwart, de zwakke relatie 

coëfficiënten (0 < 0,25) in het grijs en de negatieve relatie coëfficiënten(< 0) in hel rood. Deze 

toekenning is enkel bedoeld om het contrast aan te geven tussen de categorieën 'negatief', 'zwak', 

'gemiddeld' en 'sterk'. 

Stap 6 & 7: (genormaliseerd) relatieve gewicht 

Alle cellen in de relatiematrix zijn bepaald, waardoor het 'absolute' relatieve gewicht en vervolgens het 

genormaliseerde relatieve gewicht kan worden berekend. Hoewel absoluut en relatief elkaar 

tegenspreken, wordt deze benaming toegepast om te benadrukken dat de gewichten van de 

productkenmerken gebaseerd zijn op het relatieve belang van de klantenwensen en niet het belang (de 

klantenwensen zijn in verhouding tot elkaar gewaardeerd). 
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Door de gewichten in één kolom te sommeren wordt het relatieve gewicht van het betreffende 

productkenmerk bepaald. Dit relatieve gewicht wordt dus enerzijds bepaald door het relatieve belang 

van de klantenwensen en anderzijds door de relatie coëfficiënten. Een vervolg stap is om het totale 

relatieve gewicht van de productkenmerken te normaliseren, waardoor overzicht wordt geboden in welke 

mate een kenmerk een procentuele bijdrage levert aan het realiseren van de totale klantbehoeften 

(Bovanie et al, 1996). Aan de hand van deze totalen kunnen de dienstkenmerken worden gerangschikt. 

Hoe hoger het relatieve gewicht van een productkenmerk, hoe groter de mate waarin dit 

productkenmerk een bijdrage levert aan de totale waarde. 

Voor de randvoorwaarden en de voor- en nadelen van QFD wordt verwezen naar Sarlemijn (1995) . 

9.3 RESULTATEN OFD METHODIEK 
In hoofdstuk 8 is aangetoond dat er globaal 4 categorieën opdrachtgevers kunnen worden 

geïdentificeerd waartussen de behoeften significant verschillen . In totaal kunnen er dus 4 verschillende 

HoQ schema's worden opgesteld , met elk waarden specifiek voor de betreffende categorie. In deze 

paragraaf wordt de uitwerking van het HoQ van slechts één willekeurige categorie nader omschreven, te 

weten: juridisch eigenaren met een laag integratieniveau (groep 2). De overige HoQ schema's zijn in 

bijlage 17 te vinden en in het uiteindelijke model (deel C) zullen alle resultaten uit alle HoO's worden 

verwerkt. 

Het volgende HoQ schema wordt verkregen indien zowel het relatieve belang van de klantenwensen 

volgens deze categorie als de relatie coëfficiënten worden ingevuld. Ter informatie zijn tevens de 

correlatie coëfficiënten in het dak van het HoQ opgenomen. Hierin wordt dus de correlatie tussen de 

productkenmerken weergegeven, welke tevens zijn verwerkt in de relatiematrix (zie § 2) en dus enkel als 

informatief dienen te worden beschouwd. 
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De resultaten uit alle HoQ schema's van de verschillende categorieën opdrachtgevers kunnen in de 

volgende tabel overzichtelijk worden weergegeven. 

P od eikenmerken 
Groep 

P od ctkenme ke r u 
1 2 3 4 

r u r n 1 
1 uitstralina van het aebouw 2,2% 3,1% 2,6% 2,9% 19 ootimaliseren nuttic vloeroooervlak 3,5% 

2 openbare ruimte 1,9% 2,9% 2,5% 2.8% 20 ICT moaeliikheden in het schoolaebauw 3,4% 

3 inrichting (interieur en afwerking) 2,4% 3,0% 2.9% 3,1% 21 makkelijk indeelbare ruimten 3,7% 

4 schoolgebouw in dialoog met de plek 1,5% 2,3% 1,7% 2.0% 22 multifunctionele rUimten 4.2% 

5 toeaankeli'ke f uitnodiaende school 2,4% 3,3'% 2,7% 3,0% 23 meervoudia aebru1k van ruimten 3,0% 

6 thermisch binnenklimaat (temoeratuurl 2,7% 3,0% 3.2% 3,1% 24 eenvoudio te bereiken terrein via infra 3,0'Yo 

7 binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 2,6% 2,9% 2,9% 3.0% 25 parkeer- en stopplaatsen bij het terrein 2,9% 

8 geluid en akoestiek 2,6% 2,9% 3,1% 3,1% 26 logische routing binnen het schoolgebouw 3,3% 

9 licht en uitzicht 2,4% 3.0% 2.9% 3,0% 27 looischa roulino buiten het schooloebouw 2.7% 

10 open niet benauwende structuur 3.1% 3.6% 3.5% 3,5% 28 uitbreidbaar en inknmpbaar aebouw 2.6% 

11 verlichlinJl 3,0% 3,3% 3,0% 3,1% 29 aanpasbaar gebouw in de toekomst 3,1"/o 

12 vandalisme werend aebouw en terrein 3,0% 3,1% 3,3% 3,1% 30 ru imten aeschikt voor andere functies 2,2% 

13 aeboroen en beschut terrein 1,6% 2,0% 1,9°/o 1,8% 31 schoonmaakarme materialen 3,8% 

14 onderwijsondersteunende functies (terrein) 0,9% 0,4% 0,6% 0,6% 32 onderhoudsarme materialen 4,1% 

15 onderwi-sondersteunende p_artners {gebouw) 2,6% 2,3% 1,9% 2. 1% 33 energieZUinige materialen en installaties 3,8o/o 

16 met ond.ondersteunende funct ies (terrein) 0,6% 0,2"/o 0.3% 0.4% 34 slimme routino&comoartimenterina tav beheer 3,9% 

17 niet ond.ondersteunende functies (oebouw) 2,0% 1,8% 1,4% 1,7% 35 duurzame materialen (stootproof) 3,9% 

18 toegankelijk voor externen 2,2% 2,2o/." 1,4% 1 ,8<~/o 36 milieu ontlastende materialen 3 ,2'% 

Tabel 9. 1. Relatief gewicht van de productkenmerken per categorie opdrachtgever 

Relatief onbelangrijke productkenmerken 

Op het oog springen een aantal productkenmerken eruit. In de eerste plaats wordt door alle 

opdrachtgevers nagenoeg geen waarde gehecht (zeer klein relatief gewicht : < 1%) aan de 

productkenmerken: 

14. onderwijsondersteunende functies op het terrein (niet verbonden met de school); 

16. niet onderwijsondersteunende functies op het terrein (niet verbonden met de school). 

Groep 
2 3 

3,3% 2,9% 

3,7% 3,0o/o 

3,6% 2,6% 

4,2"1. 3 .2% 

2,8% 1,8% 

2,9% 3,2o/o 

2,7% 3,2% 

3,3% 3,4% 

2,8% 2.8% 

1,8% 2.1% 

2,5% 2,6% 

1,6% 1.2"/o 

3,1% 4,5% 

3,3% 4,8% 

2,9% 4,1 ,-o 

3 ,5% 4,5% 

3,8% 4,6% 

3,1 % 3,6% 

4 
2,9% 

3,1% 

2.9% 

3,5% 

2,2% 

2,8% 

2,8% 

3,3% 

2,8% 

2,1 % 

2,6% 

1,5% 

3,8% 

4,0% 

3.6% 

4,1% 

4,2"/o 

3,3"/o 

Beide productkenmerken hebben een sterke samenhang met de klantwens 'agglomeratie'. Het relatieve 

gewicht van beide kenmerken is dermate laag, dat besloten is om deze items te verwijderen en niet 

verder mee te nemen in de analyse. De totale som van de productkenmerken (exclusief kenmerken 14 

en 16) wordt opnieuw gelijk gesteld aan 100%. Dit heeft verder geen consequenties voor de onderlinge 

verhoudingen tussen de productkenmerken. 

Waarderingen overzichtelijk weergegeven 

De overige 34 productkenmerken met het bijbehorende relatieve gewicht kunnen in een figuur 

schematisch worden weergegeven. Dit leidt tot de figuur 9.4, die te allen tijde kan worden geraadpleegd 

bij het achterhalen van de waarde van een kenmerk volgens een specifieke opdrachtgever (de groep). 
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- Groep 1: Economisch eigenaar - Groep 3: Juridisch eigenaar+ gem integratieniveau 

- Groep 2: Juridisch eigenaar+ laag integratieniveau - Groep 4: Juridisch eigenaar+ hoog integratieniveau 

Figuur 9. 4: Relallel gewicht van de productkenmerken per categorie opdrachtgever 

Relatief belangrijke productkenmerken 

Na bestudering van figuur 9.4 en bijlage 19 kan worden geconstateerd dat alle 4 de groepen (nagenoeg) 

het meeste waarde hechten aan productkenmerk 33 'duurzame materialen' (altijd in de top 3) . Aan 

productkenmerk multifunctionele ruimten (20) wordt door groep 1 en 2 het meeste belang aan gehecht 

en bij groep 4 wordt dit kenmerk als 6e belangrijkste beschouwd_ Kenmerken die de exploitatiekosten 

beperken/verlagen (30 t/m 34) vormen voor de groepen 1, 3 en 4 zeer belangrijke aspecten (top 6). 

Verschil tussen de relatieve gewichten binnen elke categorie 

In figuur 9.4 zijn gewichten van de productkenmerken van alle categorieën opdrachtgevers schematisch 

weergegeven. In bijlage 18 en 19 zijn de relatieve gewichten van alle groepen onafhankelijk van elkaar 

in grafieken weergegeven. In deel C wordt nader ingegaan op de verschillen tussen de relatieve 

gewichten tussen de verschillende categorieën opdrachtgevers_ Er wordt nu kort ingegaan op de 

verschillen tussen de relatieve gewichten binnen één categorie. 
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Allereerst wordt één willekeurige groep nader toegelicht, te weten de juridisch eigenaren met een laag 

integratieniveau (groep 2) . Wanneer de relatieve gewichten van de productkenmerken van deze groep 

worden geprioriteerd, wordt het volgende figuur (figuur 9.5) verkregen. 

groep 2: juridisch eigenaren + 
laag integratieniveau o% 1% 

Relatief gewicht 

2% 3% 4% 

3.77% 

3.67% 

3.63% 

3,56% 

3 ,51% 

3,34% 

r::: 
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20. multifunctionele ruimten 

33. duurzame materialen (stootproof) 

ll.ICT mogelijkheden in het schoolgebouw 

tl. open, niet benaLMende structuur van het gebouw 

tl. makkelijk indeelbare ruimten 

32. slimme routing en compartimentering tav beheer 

17. optimaliseren nuttig vloeroppervlak 

24.1ogische routing binnen het schoolgebouw 

5. toegankelijke / uitnodigende school 

tt verlichting 

30. onderhoudsarme materialen en slimme routing 

tuitstraling van het gebouw 

Q. vandalismey,erend gebouwen terrein 

29. schoonmaakarme materialen en slimme routing 

34. milieuontlastende materialen 

!~~~~~~~~~~~~~f: 3,33% 

3,32% 

3,30% 

3,29% 

3,14% 

3,08% 

3,07% ... 
D.. 

3. inrichting (interieur en afy,erking) binnen het schoolgebouw 

6. thermisch binnenklimaat (temperatuur) 

9.1icht en uitzicht 

3t energiezuinige materialen en installaties 

7. binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 

8. geluid en akoestiek 

2. openbare ruimte 

22. eenvoudig te bereiken terrein via infrastructuur 

25.1ogische routing buiten het schoolgebouw 

2t meervoudig gebruik van ruimten 

23. parkeerplaatsen en stopplaatsen bij het terrein 

27. aanpasbaar gebouw in de toekomst 

4. schoolgebouw in cialoog met de plek 

14. onderv..ijsondersteunende partners in het gebouw 

13. toegankelijk voor externen (bibliotheek,ICTheek etc.) 

t3. geborgen en beschut terrein 

'6. niet onderv..ijsondersteunende functies in de school 

26. uitbreidbaar en inkrimpbaar gebouw in de toekomst 

28. ruimten geschikt voor andere functies 
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Figuur 9. 5: Relallel gewich t van de productkenmerken van groep 2 

Geconcludeerd kan worden dat er op het oog geen significante verschillen tussen de relatieve 

4 .21% 

5% 

gewichten van de productkenmerken is te constateren. Opdrachtgevers met het juridische eigendom en 

een school met een laag integratieniveau hechten namelijk aan ruim 85% van alle 34 relevante 

productkenmerken meer dan 2% waarde, met een maximale waarde van 4,21%. Aan ruim 44% van alle 

productkenmerken wordt een relatief belang gehecht van meer dan 3%. Hoewel aan het kenmerk 

'duurzame materialen' ruim 2x zoveel waarde wordt gehecht dan aan 'ruimten geschikt voor andere 

functies', bedraagt dit slechts 2,47% van het totaal (100%). Hierbinnen vallen alle andere kenmerken 

met het bijbehorende relatief gewicht. Er zijn geen kenmerken die er bijzonder uitschieten en er kan niet 

eenvoudig een grens worden getrokken tussen de 'belangrijke' en de 'minder belangrijke' kenmerken. Er 

kan dus worden geconcludeerd dat er geen uitgesproken kenmerken zijn, waaraan de opdrachtgever in 
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verhouding tot andere kenmerken zeer veel waarde aan hecht en er kan geen duidelijke scheiding 

worden aangebracht tussen de kenmerken die bijzonder veel bijdrage leveren aan de waarde van het 

product en de kenmerken die relatief minder bijdragen aan het creëren van waarde. Dezelfde conclusie 

kan worden getrokken na bestudering van de overige groepen (zie figuur 9.6 en bijlage 19). 
groep 2: jur1dlsc:l1 eigenaren + 

laag lntegnJIIeniV<!DU 

O"'lo 1% 2% 3% 4% 5'% 

groep 4: jurldisc:11 eigenaren+ 
hoog Integratieniveau 

OOk 1% 2% :}0~ 4% 5% 

~ ~~ Retatlef gewk:hl ReYI.Ief ~ R.-a~ uewlchl 

Figuur 9. 6: vereenvoudigde weergave van de gepriorileerde relatieve gewichten per groep 

Het relatieve gewicht van de kenmerken van de verschillende groepen (na prioritering) wordt 

schematisch in figuur 9.6 figuren weergegeven, waardoor op het oog kan worden vastgesteld dat de 

verschillen tussen de kenmerken binnen elke groep zeer klein zijn. Benadrukt wordt dat de 

bovenstaande vereenvoudigde weergaven zijn gebaseerd op het relatieve gewicht na prioritering. De 

volgorde van de productkenmerken langs de verticale as verschillen tussen de 4 groepen. Wanneer 

men de groepen qua relatief gewicht wil vergelijken, dan wordt verwezen naar figuur 9.4 of bijlage 18. 

Een verklaring voor het feit dat de er geen uitgesproken kenmerken zijn te constateren is de omvang 

van de productkenmerken. De verschillen tussen de waarderingen van de 34 productkenmerken zijn 

kleiner dan wanneer er minder kenmerken zouden worden onderzocht. Hoe meer kenmerken, hoe 

dichter de waarderingen bij elkaar liggen. Een kleinere omvang van de kenmerken zou logischerwijs 

voor 'gunstigere' resultaten zorgen, maar dit gaat ten koste van de concreetheid van de kenmerken, 

waardoor de kenmerken multi-interpretabel kunnen zijn en de beoordeling van deze kenmerken wordt 

bemoeilijkt (zie hoofdstuk 11). 

Er kan geen duidelijke focus op bepaalde productkenmerken worden gelegd, aangezien er geen 

uitgesproken kenmerken zijn te constateren. Bij alle groepen wordt aan ongeveer 85% van alle 34 

kenmerken een belang van meer dan 2% gehecht. 

Zoals uit hoofdstuk 5 is gebleken, wordt de meerwaarde bepaald door enerzijds de 'waarde' en 

anderzijds de 'opoffering' . Na bestudering van de resultaten uit de analyse is geconcludeerd dat het niet 

mogelijk is om een duidelijke focus te leggen op enkele productkenmerken, aangezien het verschil 

tussen de relatieve gewichten van de kenmerken te klein is. Daarom is het noodzakelijk om naast de 

waarde tevens de opoffering (de prijs) in beschouwing te nemen. Hier wordt in het volgende deel (deel 

C) nader op ingegaan. 

9.4 RESUME 
Het relatieve belang van de klantenwensen van de vier geïdentificeerde groepen opdrachtgevers is in dit 

hoofdstuk aan de hand van de Quality Function Deployment methodiek vertaald naar het relatieve 

gewicht per productkenmerk van de vier groepen. Dit krijgt gestalte in het House of Quality (HoQ) 

schema. 
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Deelvraag 1: hoeveel waarde hechten (categorieën) opdrachtgevers aan de verschillende 

productkenmerken? 

Van de verschillende categorieën opdrachtgevers zijn de relatieve gewichten per productkenmerk 

bepaald. Het relatieve gewicht van een productkenmerk geeft aan in welke mate een kenmerk een 

procentuele bijdrage levert aan het realiseren van de totale waarde. Voor de exacte relatieve gewichten 

wordt verwezen naar tabel 9.1 en figuur 9.4. 

Uit de analyse is gebleken dat alle opdrachtgevers minder dan 1% waarde hechten aan de 

productkenmerken 'onderwijsondersteunende functies op het terrein' en 'niet onderwijsondersteunende 

functies op het terrein '. Gezien het lage belang zijn deze twee kenmerken verwijderd en niet verder 

meegenomen in de analyse. 

Alle 4 de groepen hechten (nagenoeg) het meeste waarde aan productkenmerk 33 'duurzame 

materialen' (altijd in de top 3) . Aan productkenmerk multifunctionele ruimten (20) wordt door groep 1 en 

2 het meeste belang aan gehecht en bij groep 4 wordt dit kenmerk als 6e belangrijkste beschouwd. 

Kenmerken die de exploitatiekosten beperken/verlagen (30 t/m 34) vormen voor de groepen 1, 3 en 4 

zeer belangrijke aspecten (top 6). 

Deelvraag 2: kan er met het oog op productontwikkeling een duidelijke focus worden gelegd om 

enkele productkenmerken per categorie opdrachtgever? 

Tussen de relatieve gewichten van de productkenmerken binnen elke groep bestaan geen grote 

verschillen . Opdrachtgevers met het juridische eigendom en een school met een laag integratieniveau 

(groep 2) hechten bijvoorbeeld aan ruim 85% van alle 34 productkenmerken meer dan 2% waarde, met 

een maximale waarde van 4,21%. Aan ruim 44% van alle productkenmerken wordt een belang gehecht 

van meer dan 3%. Bij de overige 3 categorieën opdrachtgevers is een vergelijkbare situatie te 

herkennen. Bij groep 1 wordt aan ruim 44% van alle 34 productkenmerken meer dan 3% waarde 

gehecht met een maximum van 4, 17%, terwijl dit bij groep 3 ruim 47% blijkt te zijn (met een maximum 

van 4,82%) . Groep 4 hecht aan ruim 52% van alle productkenmerken meer dan 3% waarde, met een 

maximum van 4,23%. Geconcludeerd kan worden dat er geen uitgesproken kenmerken zijn, waaraan 

een categorie opdrachtgever in verhouding tot andere kenmerken bijzonder veel waarde hecht. Er kan 

dus geen duidelijke scheiding worden aangebracht tussen de kenmerken die veel bijdrage leveren aan 

de totale waarde van het gebouw en de kenmerken die weinig bijdragen aan het creëren van waarde. 
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DEEL C: ONTWERP 

In deel B van dit rapport is het relatieve gewicht van de productkenmerken per categorie opdrachtgever 

bepaald. Op basis van deze data kan de waarde van een basisschoolgebouw worden ingeschat. 

Waarde alleen is echter geen garantie voor een tevreden opdrachtgever. Naast waarde speelt namelijk 

de opoffering tevens een rol (zie hoofdstuk 5) . Een optimale verhouding tussen de waarde en de 

opoffering resulteert in een zo groot mogelijke meerwaarde. 

C.l PLAN VAN AANPAK DEELC 
De data uit de analyse kunnen dienen voor verschillende doeleinden, te weten: 

1. Productontwikkeling. Het programma van eisen en wensen van de opdrachtgever is nog niet bekend. 

De opdrachtnemer biedt complete producten (schoolgebouwen) aan en heeft de eisen en wensen 

geformuleerd en wil het kennisinstituut zijn voor het bouwen van schoolgebouwen. 

2. Pro actieve benadering van potentiële opdrachtgevers. Het programma van eisen en wensen van de 

opdrachtgever is nog niet of deels bekend. De opdrachtnemer profileert zich als de deskundige op het 

gebied van scholenbouw. De opdrachtnemer kan pro actief invloed uitoefenen op het formuleren van de 

eisen en wensen en denkt daarbij, naast het behalen van winst, uitsluitend aan de meerwaarde voor de 

klant. 

3. Aanbestedingsfase. Het (functioneel) programma van eisen en wensen is al door de opdrachtgever 

geformuleerd. De opdrachtnemer kan deze eisen en wensen niet meer beïnvloeden, maar staat wel vrij 

in de keuze hoe invulling aan deze eisen en wensen wordt gegeven. Door het waarde-prijs 

bepalingsmodel (WP-model) toe te passen, kunnen aanbiedingen/ontwerpen worden beoordeeld op 

meerwaarde. 

In alle drie de scenario's dient het creëren van meerwaarde centraal te staan. Hoe eerder de 

opdracthnemer bij het proces is betrokken, hoe meer invloed zij kan uitoefenen op de totstandkoming 

van het programma van eisen en wensen en hoe meer deze opdrachtnemer zich kan onderscheiden 

van haar concurrenten middels innovatieve, creatieve, meerwaarde biedende oplossingen. Gezien het 

tijdsbestek is het onmogelijk om in dit rapport diep op alle drie de scenario's in te gaan. 

Ad 1. In het vorige deel zijn de behoeften van de opdrachtgevers in kaart gebracht en op basis van deze data 

kunnen 'standaard' schoolgebouwen worden ontwikkeld. Geconcludeerd kan worden dat de markt 

echter nog niet klaar is voor volledig voorgedefinieerde gebouwen. Opdrachtgevers willen nog steeds 

een uniek product, dat op maat voor hen is gemaakt. Bovendien is het ontwikkelen van een compleet 

product een langdurig proces, waarbij veel partijen betrokken moeten zijn en hun kennis en ervaring 

moeten inbrengen. Op productontwikkeling zal niet heel diep worden ingegaan. Er wordt wel een aanzet 

gegeven door een omschrijving te geven hoe een product in de toekomst kan worden ontwikkeld. 

Ad 2. In het traditionele proces wordt de oplossing (technische bestek) door de opdrachtgever in de markt 

gezet (in de vorm van een technisch uitgewerkt bestek). Zoals uit de aanleiding is gebleken staat het 

innovatief aanbesteden in de belangstelling, met de daarbij aansluitende Design & Build 

contractvormen, het functioneel specificeren en de EMVA gunningsmethodiek. Hierbij is het voor 

opdrachtnemers mogelijk om invloed uit te oefenen op de eisen en wensen van de opdrachtgever. 

Omdat middels dit onderzoek de behoefte van de opdrachtgevers in kaart is gebracht, is het mogelijk 
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om klanttevredenheid te realiseren. Door de opdrachtgever te overtuigen van de werkelijke eisen en 

wensen, kan uiteindelijk meerwaarde worden gecreëerd, hetgeen kan resulteren in klanttevredenheid. 

Zoals uit hoofdstuk 5 is gebleken, kan klanttevredenheid leiden tot onder andere een goed imago en 

uiteindelijk tot winst en groei. Hoe de opdrachtnemer de wensen van de opdrachtgever kan beïnvloeden 

heeft te maken met voornamelijk 'softe' aspecten, zoals vertrouwen, deskundigheid, presentatie etc. Dit 

vormt een geheel andere invalshoek en wordt in dit rapport buiten beschouwing gelaten. Voor de 

beïnvloedingsfactoren wordt verwezen naar andere onderzoeken, zoals die van Nordennen (2006). 

Ad 3. Het 'innovatief aanbesteden' biedt ruimte voor creativiteit vanuit de markt. Door het formuleren van de 

eisen en wensen in functies en prestaties (functioneel specificeren) worden marktpartijen 

(opdrachtnemers) uitgedaagd om met creatieve oplossingen te komen, die meerwaarde bieden aan de 

opdrachtgever. Om de meerwaarde van gebouwen cq aanbiedingen te kunnen bepalen, dient een 

model (tooi) te worden ontwikkeld. Dit 'waarde-prijs bepalingsmodel' kan worden gebruikt om een 

aanbieding van de opdrachtnemer, voor het definitief indienen, te waarderen op meerwaarde. Indien 

deze waarde-prijs verhouding naar eigen inzicht niet voldoende is (niet voldoet aan de 'Heijmans' norm), 

dan kan de aanbieding worden aangepast om alsnog een hogere waarde-prijs verhouding te realiseren, 

waardoor de kans groter wordt dat het werk aan de opdrachtnemer wordt gegund. Daarnaast kan dit 

model dienen om het uiteindelijk ontwikkelde product te waarderen op meerwaarde. 

Het model wordt tot slot gevalideerd. Met het valideren van het model wordt getoetst of de methode een 

beschrijving geeft die de werkelijkheid dicht genoeg benaderd om als substituut toegepast te kunnen 

worden. Validatie geschiedt op basis van enerzijds interviews met experts en anderzijds op basis van 

cases. 
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DE L 

10. PRODUCTONTWIKKELING 

In het vorige deel (Deel B) van dit rapport zijn de relatieve gewichten van de productkenmerken van de 

geïdentificeerde categorieën opdrachtgevers bepaald. Hoewel uit de toetsen (Kruskal Wallis en CHAID) 

blijkt dat er tussen een aantal productkenmerken significante verschillen tussen de groepen bestaan, 

dient in het kader van productontwikkeling overwogen te worden of er niet slechts één product dient te 

worden ontwikkeld voor alle opdrachtgevers. Hier wordt in de volgende paragraaf nader op ingegaan. In 

de daaropvolgende paragraaf wordt nader ingegaan op de concrete invulling van productontwikkeling en 

wordt naast het aspect 'waarde' tevens de 'prijs' betrokken. 

10.1 BASISPRODUCT 
Het ontwikkelen van een product (lees: basisschoolgebouw) is een tijd- en kostenrovend proces. De 

vraag rijst of het noodzakelijk is om voor elke categorie opdrachtgever een product te ontwikkelen of dat 

kan worden volstaan met één basisproduct (dat eventueel kan worden uitgebreid). Wanneer de 

verschillen tussen de relatieve gewichten van de kenmerken nader worden beschouwd, kan op het oog 

worden geconstateerd dat de verschillen tussen de groepen minimaal zijn (zie onderstaand figuur, het 

donker gearceerde vlak het gemiddelde vertegenwoordigt; voor de betekenis van de nummers zie tabel 

10.1 ). 

- Economisch eigenaar (groep 1) - Juridisch eigenaar + gem integratieniveau (qroeo 3) 

- Juridisch eigenaar+ laag integratieniveau (oroeo 2)- Juridisch eigenaar+ hoog integratieniveau (groep 4) 
-- Gemiddeld 

Figuur 10.1 : re laliel gewicht van de productkenme111en van de groepen ten opzichte van het gemiddelde 
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Kijkend naar figuur 1 0.1 is op het oog eenvoudig vast te stellen dat de waarderingen van met name de 

kenmerken behorende bij de klantwens 'exploitatie', 'imago', 'functionaliteit' en 'flexibiliteit' tussen de 

categorieën opdrachtgevers verschillen. Dit sluit aan op de resultaten van de toetsen (Kruskal Wallis en 

CHAID, zie hoofdstuk 8). waarbij tevens significante verschillen (p<0,05) tussen het relatieve belang van 

deze klantenwensen (op functionaliteit na) bestonden. De productkenmerken waarbij het verschil tussen 

het relatieve gewicht van het productkenmerk van één groep en het gemiddelde meer dan 0,5% 

bedraagt, worden in tabel 1 0.1 in het groen weergegeven. Om de uitkomsten handzamer te maken 

worden alle verschillen vermenigvuldigd met een factor 10, waardoor de productkenmerken met een 

verschil tussen het relatieve gewicht en het gemiddelde groter dan 5% groen zijn gemaakt12
. Alle 

resultaten zijn in de onderstaande tabel weergegeven, waarbij een negatief verschil betekent dat het 

relatieve gewicht lager is dan het gemiddelde en een positief verschil betekent dat het relatieve gewicht 

hoger is dan het gemiddelde. In de laatste kolom (L'.) is het verschil tussen de twee uiterste 

waarderingen per kenmerk aangegeven (grootste verschil) . Benadrukt wordt dat in de tabel 10.1 enkel 

het nominale (absolute) verschil met het gemiddelde wordt aangegeven en niet het verschil ten opzichte 

van het gemiddelde (procentuele verschil). Dit zou namelijk een vertekend beeld geven, aangezien het 

verschil in percentage bij relatief onbelangrijke productkenmerken al snel groter zal zijn dan het verschil 

bij belangrijkere kenmerken, terwijl de nominale verschillen slechts minimaal zijn. 

verschil met het 
Productkenmerken gemiddelde 

1 2 3 4 A 

1 uitstraling van het gebouw -S,2~o 4 ,3% ·1,5% 2,4% 9,4% 

2 openbare ruimte ·5,9% 3,5% ·0,7% 3,1% 9,4% 

3 inrichting (interieur en afwerking) -4,4% 1,5% 0,7% 2,3% 6,7% 

4 schoolgebouw in dialoog met de plek ·3,9% 4,3% ·2,0% 1,6% 8,2% 

5 toegankelijke I uitnodigende school -4 ,4% 4,6% -1 ,8% 1,5% 9,0% 

6 thermisch binnenklimaat (temperatuur) -2 ,4o/o ·0,5% 1,6% 1,3% 4,00fo 

7 binnenlucht klimaat (luchtventilatie) -2,7% 0,5% 0,6% 1,5% 4,2% 

8 geluid en akoestiek -3,2% ·0,6% 2,0% 1,7% 5,2°/o 

9 licht en uitzicht -3,8% 1,3% 0,4% 2,1 % 5,9% 

10 open, niet benauwende structuur -3,2% 1,8% 0,4% 1,0% 5,1% 

11 verlichtinQ -1,2% 2,0% -0,7% 0,0% 3,2% 

12 vandalisme werendoebouw en terrein -0,8% ·0,5% 1,4% -0,1% 2,2"k 

13 geborgen en beschut terrein -2,2%, 1,5% 0,6% 0 ,1% 3,7o/o 

14 onderwijsondersteunende partners (qebouw) 3,7% 0,8% ·3,4% -1,1% 7,1% 

15 niet ond.ondersteunende functies (qebouw) 2,7% 1,0°/o -3,4°/o ·0,3% 6,1o/o 

16 toegankelijk voor externen 3,2% 2,5% ·4,9% -0,8% 8,1% 

17 optimaliseren nuttiq vloeroppervlak 3,8% 1,8% ·3,0% -2,6% 6,8% 

18 ICT moqeliikheden in het schoolgebouw 1,6% 3,6% ·2,9% ·2,3% 6,5% 

19 makkel]k indeelbare ruimten 5,3% 3,4% ·5 ,7"!. ·3,0% 11,1% 

20 multifunctionele ruimten 4,1%, 4,0% -5.7'!o -2,4% 9,8°/o 

21 meervoudig gebruik van ruimten 6,2% 2,9% -6,7% ·2,3% 12,9% 

22 eenvoudig te bereiken terrein via intra 0,2% -1 ,0°/o 2,0% -1 ,2% 3,2% 

23 parkeer· en stopplaatsen bij het terrein 0,2% -2,1% 2,8% ·0,9% 4,9o/o 

24 loqische roulino binnen het schoolqebouw 0,1% -0,4% 0,8% ·0,5% 1,3% 

25 logische routing buiten het schoolgebouw -0,7% 0 ,1°/o 0,6% 0,0% 1,3% 

26 uitbreidbaar en inkrimpbaar qebouw 4,5% ·3,8% 0,0% -0,7% 8,2% 

27 aanpasbaar qebouw in de toekomst 4,0% ·2,2% ·0,7% ·1,0% 6,2% 

28 ruimten geschikt voor andere functies 5,7% ·0 ,5% ·4,1% -1,1% 9,8% 

29 schoonmaakarme materialen ·0,1% •7 ,5~o 7,4•k 0,3% 14,9% 

30 onderhoudsarme materialen 0,3% ·7.~<. 7 ,7°/o ·0,2% 15,6% 

31 enerqiezuiniQe materialen en installaties 1,9% · 7,2'% 5 ,2% 0,1 % 12A% 

32 slimme routing&compartimentering tav beheer -1,1% · 5,1% 5.4% 0,8% 10,5% 

33 duurzame materialen (levensduur) -2,1% ·3,7% 4,8% 1,0% 8,5% 

34 milieu ontlastende materialen -0.3% ·2.5% 2,9% -0,1% 5,4% 

Tabel 10 .1: verschil (maallaclor 1 0) tussen het relatieve gewicht en het gemiddelde per productkenmerk per gr oep opdrachtgever 

'
2 Formulevorm: (RG, - Gem,) I 0.1 
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10 1 1 6 VAAl BELE 

Uit de laatste kolom van tabel 1 0.1 ("') kan worden geconstateerd dat bij enkele productkenmerken het 

verschil tussen de twee uiterste relatieve gewichten van categorieën opdrachtgevers significant(> 1 0%) 

zijn. De grens is hierbij gelegd bij 10%13 of groter. Een reden hiervoor is dat slechts een beperkt aantal 

variabelen kunnen worden meegenomen, wil het ontwikkelen van een basisproduct zinvol blijven. 

Daarnaast kan worden geconstateerd dat wanneer de grens bij 9% zou liggen, dit naast kenmerken 

gerelateerd aan flexibiliteit (20 en 28), er voornamelijk kenmerken gerelateerd aan imago als variabelen 

zouden moeten worden opgenomen (kenmerken 1, 2 en 5). Deze aspecten zijn subjectief en minder 

eenvoudig in een basisproduct te verwerken. De kenmerken ten aanzien van imago dienen grotendeels 

te worden bepaald door de opdrachtgever zelf en zijn tevens gedeeltelijk afhankelijk van de toekomstige 

situatie en locatie van het gebouw. Besloten is om het aantal variabelen beperkt en bovendien minder 

subjectief van karakter te houden en dus de grens bij 1 0% of groter te houden. Dit resulteert in de 

volgende 6 variabelen: 

30. onderhoudsarme materialen("' =15,6%): 

Dit kenmerk heeft betrekking op het beperken/verlagen van de technische onderhoudswerkzaamheden. 

Dit kan enerzijds geschieden door de arbeidsintensiviteit te verlagen (werkzaamheden verkorten doordat 

deze sneller I efficiënter kunnen worden uitgevoerd) door bijvoorbeeld een slimme routing of slimme 

situering van de materialen. Anderzijds kunnen de kosten worden beperkt door de arbeidsfrequentie te 

verlagen, zodat werkzaamheden minder vaak moeten plaatsvinden omdat de materialen minder vaak 

aan vervanging toe zijn als gevolg van slijtage. 

29. schoonmaakarme materialen("' =14,9%): 

Dit kenmerk zorgt ervoor dat de kosten ten aanzien van het schoonmaken worden beperkt/verlaagd. Dit 

kan worden gerealiseerd door de arbeidsfrequentie te verlagen door het toepassen van materialen die in 

verhouding minder vaak moeten worden schoongemaakt (bijvoorbeeld een 'gladde/harde' vloer ipv 

vloerbedekking). Bovendien kunnen de kosten worden beperkt door de arbeidsintensiviteit te verlagen 

door bijvoorbeeld de routing aan te passen op het schoonmaken van materialen. 

21 . meervoudig ruimtegebruik ("' =12,9%): 

Onder meervoudig ruimtegebruik wordt in dit onderzoek verstaan dat ruimten kunnen worden verhuurd 

en door andere gebruikers kunnen worden gebruikt. Hierbij dient dus rekening te worden gehouden met 

het feit dat deze ruimten kunnen worden afgesloten van de rest van het gebouw en dat er separate 

voorzieningen (eigen ingang, ICT etc.) aanwezig zijn die aansluiten op de functie die in de ruimten zal 

plaatsvinden. 

31 . energiezuinige materialen en installaties("' :12,4%): 

Dit kenmerk heeft betrekking op het beperken/verlagen van de energiekosten. Dit kan enerzijds 

geschieden doordat de materialen die worden toegepast in het gebouw een zeer 'goede' isolatiefactor 

bezitten, zodat de energie in het gebouw blijft en niet naar buiten wegvloeit. Anderzijds kunnen 

installaties energiezuinig zijn en de kosten beperken, zoals bijvoorbeeld kan worden bereikt door het 

toepassen van duurzame installaties als zonnepanelen etc. 

19. makkelijk indeelbare ruimten("' =11,1%): 

Dit kenmerk heeft als eigenschap dat de ruimten relatief eenvoudig kunnen worden geherstructureerd. 

Flexibele wanden, deuren en meubilair kunnen ervoor zorgen dat een ruimte anders kan worden 

ingedeeld, waardoor deze ruimte beter aansluit op de huidige behoefte. Zo kan één grote ruimte worden 

opgesplitst in 2 kleinere ruimten door een verplaatsbare of beweegbare wand. Hierbij dient wel rekening 

'
3 Let op: in werkelijkheid gaat het hier om een verschil van 1% 
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te worden gehouden met de bereikbaarheid, de verlichting en voorzieningen na herindeling van de 

ruimten. 

32. slimme routing & compartimentering ten aanzien van beheer (Ll =10,5%): 

Dit kenmerk zorgt ervoor dat de beheerkosten worden beperkt. Door gedeelten van het gebouw 

bijvoorbeeld afsluitbaar van de rest van het gebouw te maken, kan dit deel gedurende een langere tijd 

van de dag (open tot 20 :00 uur) open blijven in plaats van het gehele gebouw open te houden. Hierdoor 

worden de beheerkosten (kosten van de beheerder, maar ook energiekosten) beperkt. 

Op de bovenstaande 6 aspecten na, bestaat er nauwelijks verschil (geen grotere afwijking dan 1 %) 

tussen de uiterste waarderingen per productkenmerk. Aan de overige productkenmerken wordt dus 

nagenoeg evenveel waarde gehecht door alle opdrachtgevers en volstaat één product. Dit 

basisproduct kan voor wat betreft het grootste deel van de productkenmerken (op de bovenstaande 

opsomming na) aansluiten op de behoefte van alle opdrachtgevers. De overige 6 productkenmerken 

zouden als variabelen (rondom het gemiddelde) in het basisproduct moeten kunnen worden 

opgenomen. De 6 variabelen kunnen het basisproduct enerzijds upgraden (waarde verhogen) of 

anderzijds degraden (waarde verlagen). 

In tabel 1 0.2 worden de 6 variabelen uitgezet tegen de verschillende groepen opdrachtgevers en wordt 

de mate van belang per categorie ten opzichte van het basisproduct (gemiddelde) weergegeven. Hierbij 

staat een + voor een groter belang, een 0 voor nagenoeg hetzelfde belang als het basisproduct en een 

-staat voor een minder groot belang. 

.I: + + + u .... .... .... VI ftl ftl ftl .E ftl ftl ftl 
c: c: c: 0 Cl) Cl) Cl) c: C) C) El:~ 0 'ä) :I Gi; u Cl) t'O 

Cl) ftl .r:.CI) .I: Cl) .r:. Cl) 
u > u > u~ 
VI- VI- !11 c: 
- c: - c: -Cl) 
'0 Cl) :2.!!! '0-.. i:; --.... ........ .... t! :I ftl :I t'O :I ·::- g, 

_ .... 
- C) ... M5r •• àl 
..,. .... 

ftl N.,. 
a.~ c: 

a,C!I a..E a.-
Cl) c: 

~ OI ~ E G1 OI 
0 Cl) 0 0 

Klantwens Productkenmerk i &·~ I& :g (;~ .... 0 
O.r:. 

functionaliteit 
19. makkeli jk indeelbare ruimten + 0 - 0 
21. meervoudiq oebruik van ruimten + 0 - 0 
29. schoonmaakarme materialen 0 - + 0 

exploitatie 
30. onderhoudsarme materialen 0 - + 0 
31 . enerqiezuiniqe materialen en installaties 0 - + 0 
32. slimme routing en compartimentering tav beheer 0 - + 0 

Tabel10.2: vereenvoudigde weergave van de mate van belang van de groepen ten opzichte van het basisproduct 

Uittabel 10.2 is op te maken dat bij groep 4, voor wat betreft de 6 variabelen , de behoefte overeenkomt 

met het basisproduct (geringe afwijking, score 0) . Het basisproduct dient zo te worden ontwikkeld, dat 

aanpassingen met betrekking tot de bovenstaande productkenmerken relatief eenvoudig kunnen worden 

gerealiseerd. Als bijvoorbeeld een potentiële opdrachtgever de eigenschappen van groep 3 heeft, dan 

kan het basisproduct qua functionaliteit (kenmerken 19 en 21) in waarde worden verlaagd (bezuinigd), 

maar kan het basisproduct worden uitgebreid (geupgrade) voor wat betreft de kenmerken 29, 30, 31 en 

32. Het product (gebouw) voldoet in een dergelijk geval beter aan de behoefte van de opdrachtgever uit 

groep 3. 

76 



Op basis van de gegevens uit figuur 10.2 kan een basisproduct worden ontwikkeld. Het te ontwikkelen 

basisproduct dient zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van de opdrachtgevers en dus op de 

relatieve gewichten van de kenmerken zoals deze in figuur 1 0.2 zijn weergegeven. 

Meest belangrijke kenmerken: 

De 6 kenmerken waar opdrachtnemers zich het meest op moet focussen en dus de eigenschappen 

waaraan het te ontwikkelen basisproduct zo 'goed' mogelijk aan moet voldoen zijn: 

33. Duurzame materialen (4,12%): de vervangingstijd van de materialen dient zo hoog mogelijk te zijn. Dit 

kan enerzijds door een hoge levensduur van de materialen en anderzijds door de 'stevigheid' cq 

'studentproofheid' van de materialen, zodat deze minder snel kapot gaan. 

30. Onderhoudsarme materialen (4,05%): de arbeidsintensiviteit en/of de arbeidsfrequentie ten aanzien 

van technisch onderhoud dienen te worden beperkt. Dit kan worden gerealiseerd door met het ontwerp 

rekening te houden met de onderhoudswerkzaamheden, bijvoorbeeld door een slimme routing of 

situering van materialen. 

32. Slimme routing en compartimentering ten aanzien van beheer (3,99%): de kosten ten aanzien van 

beheer kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld door delen van het gebouw af te kunnen sluiten. 

29. Schoonmaakarme materialen (3,80%): de arbeidsintensiviteit en/of de arbeidsfrequentie ten aanzien 

van het schoonmaken dienen te worden beperkt. 

20. Multifunctionele ruimten (3,79%): ruimten dienen voor meerdere doeleinden/functies te kunnen 

worden gebruikt door dezelfde gebruiker. 

31 . Energiezuinige materialen en installaties (3,62%): materialen en installaties dienen de energiekosten 

zoveel mogelijk te beperken. 

De 6 belangrijkste kenmerken kunnen worden gekoppeld aan de globale thema's 'duurzaamheid & 

exploitatie' en 'multifunctionaliteit'. 

Minst belangrijke kenmerken: 

Aspecten die minder van belang zijn en in mindere mate terug moeten komen in het te ontwikkelen 

gebouw zijn: 

28. Ruimten geschikt voor andere functies (1 ,65%): ruimten hoeven in de toekomst minder geschikt te 

zijn voor andere (niet-onderwijsgerelateerde) functies. 

15. Niet onderwijsondersteunende functies in het gebouw (1,69%): het gebouw en de ruimten hoeven in 

mindere mate door andere (niet-onderwijsondersteunende) functies te worden gebruikt. 

13. Geborgen en beschut terrein 1,83%): het terrein met de openbare ruimte hoeft in minder mate 

beschutting en geborgenheid te geven door bijvoorbeeld een omringend hekwerk/afzetting. 

4. Schoolgebouw in dialoog met de plek (1,88%): het gebouw hoeft in mindere mate aan te sluiten op de 

omringende gebouwen en omgeving qua kleurstelling, materiaal, hoogte en vorm. 

16. Toegankelijk voor externen (1,92%): het gebouw met bepaalde functies (zoals een bibliotheek, 

sportvoorziening etc.) hoeft in mindere mate toegankelijk te zijn voor externen. 

26. Uitbreidbaar en inkrimpbaar gebouw (2, 14%): het gebouw hoeft in de toekomst in mindere mate 

relatief eenvoudig te kunnen worden uitgebreid qua m2 of juist te worden ingekrimpt en dus hoeven 

bijvoorbeeld de buitenwanden in mindere mate demontabel te zijn, dient de overspanning niet bijzonder 

groot te zijn etc. 
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De bovenstaande kenmerken spreken voor zich en kunnen niet eenduidig aan een bepaald thema 

worden gekoppeld. 

Variabelen: 

In figuur 10.2 wordt het gemiddelde relatieve gewicht per productkenmerk weergegeven. Het 

basisproduct dient met de 6 variabelen worden uitgebreid of ingeperkt (afwijking tussen categorieën > 

1%). De mate waarin minimaal dient te worden kunnen afgeweken van het gemiddelde (basisproduct) is 

in figuur 10.2 weergegeven. 

c: 
Q) 

~ 
Q) 

E 
c: 
~ 
ti 

0,0% 

33. duurzame materialen (levensduur) 4,12% 

30. onderhoudsarme materialen en slimme routing 4,05% 

32. slimme routing en compartimentering tav behee 3,99% 

29. schoonmaakarme materialen en slimme routing 3,800k 

20. multifunctionele ruimten 3.79% 

31. energiezuinige materialen en installatie! 3,62% 

10. open, niet benauwende structuur van het gebouw 3.44% 

24. logische routing binnen het schoolgebouw 3.35% 

18. ICT mogelijkheden in het schoolgebouw 3.29% 

34. milieu ontlastende materialen 3,29% 

19. makkelijk indeelbare ruimter 3.200k 

17. optimaliseren nuttig vloeroppervlak 3.15% 

12. vandalisme werend gebouw en terrein 3.12% 

11. verlichting 3,09% 

6. thermisch binnenklimaat (temperatuur) 3.00% 

22. eenvoudig te bereiken terrein via infrastructuur 2,96% 

8. geluid en akoestiek 2.95% 

23. parkeerplaatsen en stopplaatsen bij hetterrein 2.89% 

3. inrichting (interieur en afwerking) 2.86% 

5. toegankelijke I uitnodigende school 2,85% 

7. binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 2,85% 

9. licht en uitzicht 2,82% 

25. logische routing buiten het schoolgebouw 2,79% 

1. uitstraling van het gebouw 2,71% 

27. aanpasbaar gebouw in de toekomst 2.70% 

2. openbare ruimte 2,53% 

21. meervoudig gebruik van ruimter 2.46% 

14. onderwijsondersteunende partners in het gebouw 2.22% 

26. uitbreidbaar en inkrimpbaar gebouw in de toekomst 2,14% 

16. toegankelijk voor externen (bibliotheek, ICTheek etc.) 1,92% 

:I 
'tl 
0 .... c. 

4. schoolgebouw in dialoog met de plek 1,88% 

13. geborgen en beschut terrein 1,83% 

15. niet onderwijsondersteunende functies in de school 1,69% 

28. ruimten geschikt voor andere functies 1,65% 

Relatief gewicht 
1,0% 2,0% 3,0% 

Figuur 10.2: gemiddelde relatief gewicht van de productkenmerken van het basisproduct 

Exploitatie: 

4,0% 5,0% 

Opvallend is dat 4 van de 6 variabelen met de klantwens 'exploitatie' te maken hebben. De reden dat 

hier door de verschillende groepen opdrachtgevers divers over wordt gedacht, heelt te maken met het 

eigendom en dus de (financiële) verantwoordelijkheden van de groepen. Bij het ontwikkelen van een 

gebouw voor groep 3 Uuridisch eigenaren met een gemiddeld integratieniveau) dient het basisproduct 

ten aanzien van de exploitatie-kenmerken (29 Um 32) te worden 'geupgraded' . Deze kenmerken dienen 

nadrukkelijker in het gebouw naar voren te komen/aanwezig te zijn om beter aan de behoefte van deze 

opdrachtgever (vallend binnen groep 3) te voldoen. Het tegenovergestelde is van toepassing voor 
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opdrachtgevers binnen groep 2: de kenmerken tav exploitatie hoeven in mindere mate te worden 

gerealiseerd in het gebouw. De behoefte van groepen 1 en 4 komen, voor wat betreft de exploitatie 

gerelateerde kenmerken, overeen met het basisproduct. 

Tijdelijke flexibiliteit: 

De overige 2 kenmerken (19 en 21) van de 6 variabelen vallen onder het thema 'tijdelijke flexibiliteit' 

en hebben te maken benutting van ruimten. Groep 1 (economisch eigenaren) vinden het belangrijker dat 

de ruimten relatief eenvoudig tijdelijke worden heringedeeld middels bijvoorbeeld flexibele wanden, 

deuren en meubilair. Daarnaast dient het mogelijk te zijn dat de ruimten eventueel worden verhuurd aan 

I gebruikt door externen. Groep 3 vindt het juist in mindere mate van belang dat de ruimten in het 

gebouw makkelijk indeelbaar en door externen kunnen worden gebruikt. De behoefte van groep 2 en 4 

komen overeen met het basisproduct. 

Op basis van de gemiddelde waardering (figuur 1 0.2) van alle categorieën opdrachtgevers kan een 

basisproduct worden ontwikkeld. De 6 meest belangrijke kenmerken zijn 20 (multifunctionele ruimten) en 

29 1/m 33 (29 schoonmaakarme materialen, 30 onderhoudsarme materialen, 31 energiezuinige 

materialen en installaties, 32 slimme routing en compartimentering tav beheer en tot slot 33 duurzame 

materialen). Deze kenmerken hebben te maken met de thema's 'duurzaamheid & exploitatie' en 

'multifunctionaliteit'. Een waarde verhoging of verlaging van het basisproduct dient plaats te kunnen 

vinden voor wat betreft 6 variabelen (afwijking tussen categorieën > 1 %), te weten kenmerk 19 

(makkelijk indeelbare ruimten), 21 (meervoudig gebruik van ruimten) en 29 1/m 32. Deze variabelen 

kunnen worden gekoppeld aan de thema's 'exploitatie' en 'tijdelijke flexibiliteit'. 

10.2 HOE EEN PRODUCT TE ONTWIKKELEN 
De relatieve gewichten van de productkenmerken die in het vorige deel (Deel B) van dit rapport aan bod 

zijn gekomen, maken inzichtelijk hoeveel waarde de opdrachtgevers hechten aan de kenmerken. 

Gezien het feit dat er bij een groot deel van de productkenmerken geen significante verschillen tussen 

de gewichten bestaan, is het moeizaam conclusies te trekken met betrekking tot het focusseren op 

bepaalde productkenmerken bij het ontwikkelen van een basisproduct. Dit kan bij alle categorieën 

opdrachtgevers worden geconcludeerd. 

Bij het ontwikkelen van een basisproduct dient het creëren van meerwaarde centraal te staan. 

Meerwaarde wordt gerealiseerd wanneer de waarde van het product hoger is dan de opoffering die 

gemaakt moet worden om deze waarde te creëren (zie hoofdstuk 5). Alle beslissingen die genomen 

moeten worden zullen op basis van dit principe worden gemaakt. In deze paragraaf wordt uiteengezet 

hoe opdrachtnemers een product kunnen ontwikkelen, gebaseerd op de twee kernpunten 'waarde' en 

'prijs'. 

10.2.1 BEPALEN VAN OE WAARDE 
Een gebouw kan als een systeem worden beschouwd. Dit systeem kan worden opgesplitst in 

subsystemen en uiteindelijk in concrete componenten (heeft veel raakvlakken met Systems 

Engineering). Een concreet component is bijvoorbeeld een kozijn. Hierbij kan tussen verschillende typen 

kozijnen worden gekozen. Elk kozijn cq elk component heeft een bepaalde prijs en levert een bepaalde 

waarde. Zoals in hoofdstuk 5 en 6 is geconcludeerd, dient bij de besluitvorming een afweging gemaakt 

worden, waarbij de meerwaarde centraal staat. Bij de afweging tussen componenten, dient dus rekening 

te worden gehouden met waarde en prijs. 
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De totale waarde van een gebouw kan worden bepaald door van alle componenten de waarde meetbaar 

te maken. Dit is echter een zeer complexe opgave, aangezien waarde subjectief is en een gebouw uit 

bijzonder veel componenten bestaat. De waarde per component kan worden bepaald door in hoofdstuk 

9 toegepast Quality Function Deptoyment methodiek toe te passen. Middels de QFD methodiek is, in 

deel B, bepaald in welke mate de productkenmerken bijdragen aan de creatie van waarde. Dit relatieve 

gewicht per productkenmerk is bepaald door de mate waarin dit kenmerk samenhangt (correleert) met 

de klantenwensen. Deze methode kan tevens worden herhaald bij het bepalen van het relatieve gewicht 

van de componenten, namelijk door de componenten aan de productkenmerken te koppelen. 

De koppeling tussen de componenten (voortaan systemen genoemd) en de productkenmerken krijgt 

gestalte door de samenhang cq de impact dat een systeem heeft op elk van de productkenmerken. Dit 

is te vergelijken met de correlatiecoëfficiënten in de relatiematrix van het House of Quality schema (zie 

hoofdstuk 9) , welke de relatie tussen de klantenwensen en de productkenmerken aangeeft. De Quality 

Function Deptoyment methodiek is uitermate geschikt om de correlatiecoëfficiënten en de waarde van 

de systemen te bepalen. Hoewel de correlatiecoëfficiënten niet eenvoudig middels een Staled 

Preferenee Methode kunnen worden bepaald, is het wel mogelijk om de correlatiecoëfficiënten door 

deskundigen in te laten vullen, zoals normaliter van toepassing is bij de QFD methodiek. Met de 

correlatiecoëfficiënten kan een afweging worden gemaakt tussen twee alternatieve systemen, 

bijvoorbeeld een houten en een kunststof kozijn. Doordat een houten kozijn andere eigenschappen 

heeft dan een kunststof kozijn, is de (mate van) samenhang met de productkenmerken tussen de twee 

alternatieven verschillend. Een houten kozijn draagt bijvoorbeeld meer bij aan het productkenmerk 

uitstraling, maar in mindere mate aan het kenmerk 'duurzame materialen' dan een kunststof kozijn. 

Deze samenhang kan worden bepaald door de typen kozijnen met betrekking tot de verschillende 

productkenmerken een prestatiefactor toe te kennen. Een kunststof kozijn scoort in het voorbeeld hoger 

op het productkenmerk 'duurzame materialen' en minder op 'uitstraling' dan het houten kozijn. De 

waarde die een type kozijn uiteindelijk creëert kan op een dergelijke manier worden ingeschat. 

Om een, op waarde (en nog niet op prijs), gebaseerde afweging tussen twee alternatieve systemen te 

maken, dient inzichtelijk te worden gemaakt: 

1. welke systemen moeten worden gespecificeerd (tussen welke componenten moet worden gekozen); 

2. in welke mate de systemen samenhangen met de verschillende productkenmerken. 

De samenhang kan bijvoorbeeld als volgt worden weergegeven: 
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productkenmerken 

systemen 

Figuur 10. 3: koppeling van systemen aan waarde 

De verbindingslijnen geven de samenhang weer tussen de desbetreffende criteria. De mate van 

samenhang tussen de productkenmerken en uiteindelijk de 'waarde' is middels dit onderzoek inzichtelijk 

gemaakt. De samenhang (en dus de verbindingslijnen) tussen de systemen en de productkenmerken is 

vooralsnog onbekend en dient dus te worden bepaald. De blauwe verbindingslijnen tussen de 

productkenmerken en de systemen illustreren het voorbeeld van de kozijnen, waarbij het houten kozijn 

als systeem 6 en het kunststof kozijn als systeem 11 is omschreven. 

10.2.2 BEPALEN VAN DE OPOFFERING 
Naast de waarde die door het toepassen van een systeem wordt gecreëerd, speelt de opoffering tevens 

een rol. Alhoewel deze opoffering uit meer dan alleen monetaire aspecten bestaat, worden gemakshalve 

de niet monetaire aspecten buiten beschouwing gelaten. De opoffering kan worden gekenmerkt als de 

prijs. Deze prijs bestaat uit de kosten die door de opdrachtgever moeten worden gemaakt. Hierbij dient 

naast de aanschafkosten (stichtingskosten) tevens met de noodzakelijke kosten gedurende de 

levensduur van het gebouw rekening worden gehouden. De levensduur (afschrijvingstermijn) van een 

basisschoolgebouw bedraagt gemiddeld 40 jaar en de totale kosten over deze periode kunnen worden 

omschreven als de levensduurkosten cq Total Cos! of Ownership (TCO). 

Het bepalen van de levensduurkosten kan op een vergelijkbare manier worden uitgevoerd als bij het 

bepalen van de waarde, namelijk door de samenhang tussen de systemen en de kosten inzichtelijk te 

maken. De kosten kunnen globaal worden opgesplitst in drie prijsdimensies, te weten: 

stichtingskosten. De investering die nodig is om het product aan te schaffen; 

onderhoudskosten. De kosten die noodzakelijk zijn om het product te onderhouden, zowel technisch 

als hygiënisch (schoonmaakkosten) ; 

beheerkosten. De kosten die noodzakelijk zijn om het product te kunnen beheren, zoals energiekosten 

en beheerkosten. 
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systemen 

prijsdimensies 

Figuur 10. 4: koppeling van systemen aan prijs 

De systemen hebben allen een bepaalde correlatie met de prijsdimensies en op basis van deze 

correlatie kan een afweging (gebaseerd op enkel de kosten en niet op waarde) worden gemaakt. Ter 

verduidelijking wordt een voorbeeld gegeven. Stel, er dient een beslissing te worden gemaakt over de 

toe te passen kozijnen, maar dit keer op basis van kosten. De aanschafkosten van de houten kozijnen 

(systeem 6) zijn lager dan die van de kunststof kozijnen (systeem 11). Op basis van de stichtingskosten 

zal de keuze dus vallen op de houten kozijnen. Wanneer echter rekening wordt gehouden met het 

gehele afschrijvingstermijn van het gebouw (40 jaar), dan blijkt dat de optie 'kunststof kozijnen' een 

goedkopere optie is. De kunststof kozijnen hebben namelijk veel minder onderhoud nodig, waardoor de 

kosten gedurende de gebruiksfase bijzonder laag zijn in vergelijking met de houten kozijnen, welke 

vijfjaarlijks opnieuw geverfd moeten worden. 

10 2.3 BEPALEN VAN OE ~EERWAARDE 
Door de systemen zowel aan de productkenmerken (waardecriteria) als aan de prijsdimensies 

(kostencriteria) te koppelen kan een objectieve afweging worden gemaakt. De afweging zal gebaseerd 

zijn op de meerwaarde en dus de verhouding tussen waarde en prijs . Hoe groter de verhouding, des te 

groter de meerwaarde. 

Als het fictieve voorbeeld van de typen kozijnen wordt gebruikt, dan blijkt dat systeem 6 (houten 

kozijnen) een positieve impact heeft op productkenmerken p1, p5 en p9 (zie figuur 1 0.5). Deze 

productkenmerken hebben vervolgens een positieve impact op klantenwensen k1 en k8, welke een 

positieve impact hebben op waardedimensies 'belevingswaarde' en 'gebruikswaarde'. Zodoende kan de 

te creëren waarde van systeem 6 (houten kozijnen) in kaart worden gebracht. Systeem 6 heeft echter 

ook invloed op de kosten, te weten prijsdimensies 'stichtingskosten en onderhoudskosten', waaruit de 

totale prijs kan worden bepaald. De waarde en de prijs van systeem 6 {houten kozijnen) wordt 

vergeleken met systeem 11 (kunststof kozijnen), waarvan de waarde en de prijs op een identieke 

methode kunnen worden bepaald. Systeem 11 heeft echter op verschillende productkenmerken invloed 

en bovendien is de grootte van deze invloed verschillend met die van systeem 6. De waarde en de prijs 

van systeem 6 zullen daarom waarschijnlijk verschillen met de waarde en de prijs van systeem 11. 

Uiteindelijk zal de keuze van het systeem afhangen van de hoogte van de waarde-prijs verhouding: hoe 

hoger de meerwaarde (waarde-prijs verhouding), des te voordeliger het systeem is om toe te passen. 

De koppeling zoals in figuur 10.5 wordt weergegeven, kan tevens aansluiten op het Living Building 

Concept door onderscheid te maken tussen prijs en kosten. In bijlage 25 wordt een ander figuur 

gepresenteerd, dat in tevens met de kosten rekening houdt. 
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Figuur 10. 5: koppeling van systemen aan waarde en prijs 

Bij de afweging tussen systemen dient tevens rekening te worden gehouden met het maximale budget 

van de opdrachtgever. Als bijvoorbeeld blijkt dat de meerwaarde van zonnecollectoren als systeem met 

betrekking tot energiewinning (installatie) het grootste is, kan worden geconcludeerd dat de afweging op 

basis van de totale levensduur van het gebouw gegrond is. Wanneer de initiële kosten van de 

zonnecollectoren echter dermate hoog zijn dat dit niet binnen het maximum budget van de 

opdrachtgever past, dan dient een alternatief te worden gekozen dat minder meerwaarde creëert, maar 

waarvan tevens de initiële kosten minder hoog zijn. 

10.3 RESUME 
Op basis van de data resulterende uit de analyse (deel B) kan een product (lees: basisschoolgebouw) 

worden ontwikkeld. Dit product dient zo goed mogelijk aan te sluiten op de behoefte van de 

opdrachtgever. Uit de analyse is gebleken dat de verschillen tussen de categorieën opdrachtgevers 

minimaal zijn. Gezien de kleine verschillen wordt aanbevolen om een basisproduct te ontwikkelen. Dit 

basisproduct dient te worden ontwikkeld op basis van de gemiddelde waardering van de groepen 

opdrachtgevers per productkenmerk. De meeste belangrijke kenmerken zijn 20 (multifunctionele 

ruimten) en 29 t/m 33 (29 schoonmaakarme materialen, 30 onderhoudsarme materialen, 31 

energiezuinige materialen en installaties, 32 slimme routing en compartimentering tav beheer en tot slot 

33 duurzame materialen). Deze kenmerken hebben te maken met de thema's 'duurzaamheid & 

exploitatie' en 'multifunctionaliteit'. 
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Het basisproduct dient te kunnen worden uitgebreid (waarde verhoging) of ingeperkt (waarde verlaging) 

voor wat betreft 6 kenmerken. De behoefte tussen de categorieën opdrachtgevers verschilt significant bij 

deze 6 variabelen. Bij deze 6 variabelen is het verschil tussen de twee uiterste relatieve gewichten van 

de groepen opdrachtgevers namelijk significant (>1 %). Dit blijkt het geval te zijn bij de 

productkenmerken 33 (onderhoudsarme materialen), 30 (schoonmaakarme materialen), 22 (meervoudig 

ruimtegebruik), 34 (energiezuinige materialen en installaties), 20 (makkelijk indeelbare ruimten) en 35 

(slimme routing & compartimentering tav beheer). Het basisproduct sluit dus voor wat betreft het 

grootste deel van de productkenmerken aan op de behoefte van alle opdrachtgevers, maar dient te 

kunnen worden uitgebreid of ingeperkt wat betreft de 6 genoemde variabelen. Deze 6 variabelen kunnen 

worden gekoppeld aan de thema's 'exploitatie' en 'tijdelijke flexibiliteit' . 

Naast het minimale verschil tussen de verschillende groepen opdrachtgevers, is er bovendien geen 

duidelijke scheiding te constateren tussen de relatieve gewichten onderling (tussen de kenmerken). Op 

basis van de gegevens is het niet mogelijk om eenduidig op bepaalde productkenmerken te focussen. 

Bij alle groepen kunnen er geen productkenmerken worden geïdentificeerd die in verhouding met de 

andere kenmerken bijzonder veel bijdragen aan het creëren van de totale waarde. Hierdoor is het 

noodzakelijk om naast de waarde tevens de prijs mee te nemen bij het ontwikkelen van een product. 

Door het gebouw op te delen in systemen, subsystemen en uiteindelijk in componenten, is het mogelijk 

om een afgewogen beslissing te nemen op basis van meerwaarde. De componenten kunnen worden 

omschreven als opzichzelfstaande systemen en kunnen worden gekoppeld aan de waarde. De 

koppeling met waarde kan gestalte krijgen door de samenhang (correlatie) tussen de systemen en de 

productkenmerken te bepalen. Op een dergelijke manier kan worden bepaald in welke mate een 

systeem bijdraagt aan het creëren van totale waarde. 

Naast de koppeling met waarde kunnen de systemen tevens worden gekoppeld met de prijs . Hierbij kan 

onderscheid worden gemaakt tussen drie prijsdimensies, te weten 'stichtingskosten', 

'onderhoudskosten' en 'beheerkosten'. De koppeling van de systemen met deze prijsdimensies krijgt op 

dezelfde manier vorm als dat het geval is bij de koppeling met waarde. Het koppelen van de systemen 

aan enerzijds de waarde en anderzijds de prijs kan geschieden door het toepassen van de Quality 

Function Deployment methodiek. De correlatiecoëfficiënten (samenhang) kunnen door een deskundig 

team worden bepaald. 

Door de koppeling van de systemen met zowel de waarde als de prijs kan direct de meerwaarde van 

een systeem voor de opdrachtgever worden bepaald. Aan de hand van deze data kunnen eenvoudiger 

beslissingen worden genomen omtrent de toe te passen systemen. 
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11. WAARDE-PRIJS BEPALINGSMODEL 

Zoals eerder is beschreven, kan het waarde-prijs bepalingsmodel (WP-model) worden toegepast bij het 

waarderen van een aanbieding. Alvorens het WP-model toe te lichten, wordt allereerst kort ingegaan op 

de aandachtspunten die gelden bij het toepassen van het WP-model. Vervolgens wordt het WP-model 

toegelicht en wordt nader ingegaan op het beoordelen van de productkenmerken van de aanbiedingen 

(prestatiefactoren toekennen). 

11 .1 AANDACHTSPUNTEN BIJ TOEPASSING VAN HET WP-MODEL 
Voor het vaststellen van de aanbieding met de hoogste waarde-prijs verhouding (de economisch meest 

voordelige aanbieding) kunnen een aantal aandachtspunten worden opgesteld (Jansen et al, 2007). 

Deze aandachtspunten zorgen voor een objectieve beoordeling, met gelijkheid als kenmerk, leidend tot 

transparantie. 

1. Aanbiedingen dienen onafhankelijk van elkaar te worden beoordeeld. 

Relatieve beoordelingsmethoden kunnen niet worden gebruikt. Door aanbiedingen met elkaar te 

vergelijken en te beoordelen, wordt de objectiviteit beperkt. 

2. De weging van de waardecriteria dienen te worden geïdentificeerd. 

De opdrachtgever zal aan de waardecriteria een verschillend belang hechten. Aan de uitstraling van het 

gebouw kan de opdrachtgever bijvoorbeeld veel meer waarde hechten, terwijl het aspect bereikbaarheid 

amper een rol speelt bij de beoordeling. Het relatieve gewicht per criteria (productkenmerk) is in 

hoofdstuk 8 en 9 bepaald. 

3. De weging van waarde ten opzichte van de weging van prijs dient significant te zijn. 

De waarde van een gebouw wordt bepaald door de kosten die nodig zijn om de minimale waarde te 

behalen (minimale eisen cq minimale waarde) en de waarde om aan de aanvullende wensen van de 

opdrachtgever te voldoen (de meerwaarde). Er wordt aanbevolen dat de totale productwaarde voor 

minimaal 40% mee dient te tellen om gunnen op basis van waarde-prijs verhouding zinnig te laten zijn 

(Jansen et al, 2007). 

4. Eerst de waarde van de aanbiedingen inschatten (waarderen), dan volledig gescheiden de 

beoordeling van de prijs. 

Het waarderen van moeilijk meetbare criteria, zoals 'uitstraling', kan niet volledig objectief geschieden. 

Om de beoordeling zo objectief mogelijk te laten verlopen, dient de beoordelaar geen kennis te hebben 

van de financiële consequenties die aan een criteria zijn verbonden. 

5. Subjectieve criteria dienen te worden beoordeeld door een team. 

In hoofdstuk 8 is middels intersubjectiviteit de waarde van subjectieve criteria naar een hoger niveau van 

objectiviteit getild. Ditzelfde principe zou tevens, zij het op beperkte schaal, bij de beoordeling van 

aanbiedingen plaats moeten vinden, om de beoordeling zo objectief mogelijk te laten zijn. 

Op basis van de bovenstaande aandachtspunten wordt in de volgende paragraaf het model besproken 

om tot de meest voordelige aanbieding te komen. 

11 2 HET WP-MODEL 
Met de aandachtspunten en het te ontwikkelen model dient het mogelijk te zijn om invulling te geven aan 

het gunnen van werken op basis van de meerwaarde (waarde-prijs verhouding). Het waarde-prijs 

bepalingsmodel (WP-model), dat in hoofdstuk 6 reeds aan bod is gekomen, kan een bijdrage leveren 
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aan het bepalen van de meerwaarde voor de opdrachtgever. Het model is gebaseerd op de data van dit 

onderzoek en concentreert zich op de huisvesting van primair onderwijs. 

11 2 I T lE SB Ar lEID 

Alvorens het model te omschrijven, zal kort ingegaan worden op de vragen: voor wie is het model 

toepasbaar en in welke situaties? Het WP-model bepaalt de meerwaarde die het gebouw creëert voor 

de opdrachtgever. Hieruit kan worden afgeleid dat het model voor opdrachtgevers een handig middel is 

om, bijvoorbeeld bij de gunning van een werk, de 'economisch meest voordelige aanbieding' te 

selecteren. Ook adviseurs van de opdrachtgever zijn gebaat bij een transparante, objectieve 

gunningsmethodiek en kunnen middels het model een eenduidig advies geven met betrekking tot de 

gunning. Het gunnen kan zowel betrekking hebben op het gunnen van het uiteindelijke werk aan een 

opdrachtnemer (bij Design & Build contractvormen) als bij het selecteren van een architect (traditionele 

proces). 

Naast de opdrachtgeverszijde kan het model tevens bru ikbaar zijn voor de opdrachtnemers. 

Opdrachtnemers willen enerzijds 'gestandaardiseerde' schoolgebouwen ontwikkelen en anderzijds een 

positief imago creëren in deze schoolsector. Middels het model kunnen ontwikkelde producten worden 

getoetst op de te creëren meerwaarde, waarbij het uitgangspunt is : hoe groter de meerwaarde, des te 

beter. Daarnaast kunnen 'oude' aanbiedingen en ontwerpen van schoolgebouwen worden getoetst op 

meerwaarde. De resultaten kunnen dienen als input en houvast voor het werkelijk te ontwikkelen product 

en zodoende een bijdrage leveren aan standaardisatie en toevoegingen (gekozen uit de 6 variabelen) 

per groep. 

Een tweede doel van opdrachtnemers (in dit geval Heijmans) is het creëren van een positief imago als 

scholenbouwer. Zoals uit hoofdstuk 5 is gebleken, kan een positief imago ontstaan door 

klanttevredenheid . Klanttevredenheid ontstaat op haar beurt door het creëren van waarde. Het 

ontwikkelen van een gebouw met een hoge waarde-prijs verhouding (veel meerwaarde) is een eerste 

stap in het creëren van waarde gedurende het gehele proces. Indien het product (gebouw) aansluit op 

de behoefte en verwachtingen van de klant, en het proces bovendien naar wens verloopt, dan wordt 

waarde gecreëerd en is de kans op klanttevredenheid groter. 

In dit onderzoek staat het product (het gebouw) centraal en door enerzijds deskundig te zijn op het 

gebied van scholen bouwen (wat wil de klant) en anderzijds gebouwen te ontwikkelen die genoeg 

meerwaarde leveren, is de kans groter dat de opdrachtnemer een sterk imago als 'dé scholenbouwer' 

creëert. 

Figuur 11. 1: toepasbaarheid WP-model 
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G V -1 HET WP WDFL 
Het WP-model dat in deze paragraaf wordt beschreven is gebaseerd op de data vergaard uit de analyse 

(deel B) . De situatie waarin het WP-model in deze paragraaf wordt omschreven is de situatie waarbij de 

opdrachtgever als beoordelaar verschillende aanbiedingen dient te evalueren middels de EMVA 

gunningsmethodiek om te komen tot de aanbieding die de meeste meerwaarde levert voor de 

opdrachtgever. De stappen die moeten worden doorlopen worden in figuur 11.2 schematisch 

weergegeven. Tevens worden de 4 stappen (At/mD), die in dit geval door de opdrachtgever moeten 

worden doorlopen, beschreven. 

F•guur 11. 2: schemausenng van de stappen in het WP-model 

Stap A: Algemene gegevens 

Uit de analyse zijn 4 verschillende groepen opdrachtgevers geïdentificeerd. Middels vragen met 

betrekking tot de eigenschappen van de opdrachtgever wordt de categorie geïdentificeerd (zie hoofdstuk 

8). Vervolgens wordt aangegeven wat het maximum beschikbare budget bedraagt en wat de kosten 

zijn om het minimale gebouw te realiseren. Dit minimale gebouw voldoet op alle vlakken (alle 

productkenmerken) precies aan de minimale eisen van de opdrachtgever en de wettelijke minimale 

eisen. Indien deze kosten onbekend zijn, kan de Modelverordening Voorzieningen Huisvesting 

Onderwijs (normvergoeding) worden aangehouden, aangezien deze vergoeding is gebaseerd op een 

schoolgebouw dat wordt gerealiseerd en precies voldoet aan de minimaal gestelde eisen (Noppers, 

2007). 

Naast de benodigde gegevens omtrent de stichtingskosten, zouden tevens de kosten over de gehele 

levensduur bekend moeten worden gemaakt. Onder de levensduurkosten wordt in dit onderzoek de 

kosten verstaan die noodzakelijk zijn om het gerealiseerde gebouw gedurende het gehele 

afschrijvingstermijn (40 jaar) aan de minimale eisen te laten voldoen. De levensduurkosten omvatten de 

stichtingskosten, rente en afschrijvingskosten, onderhoudskosten (technisch en hygiënisch), 

energiekosten en beheerkosten 14
. Een hogere investering (hogere stichtingskosten) zou zich in de loop 

der tijd namelijk kunnen terugbetalen, omdat bijvoorbeeld de onderhoudskosten in verhouding bijzonder 

laag zijn. 

' ·' De restwaarde wordt in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten, aangezien het nagenoeg onmogelijk is om deze waarde 
over 40 jaar in te schatten. 
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Tot slot wordt de verhouding tussen de waarde en de prijs aangegeven. Logischerwijs zou de weging 

van waarde even groot moeten zijn als de weging van de prijs . De waarde die wordt ontvangen zal in dat 

geval hoger moeten zijn dan de opoffering (prijs). In de praktijk kan hier vanaf worden geweken, 

wanneer bijvoorbeeld men de prijs belangrijker vindt dan de waarde, waardoor dit als optie is 

opgenomen in het model. 

Stap 8 : Prestaties van de aanbiedingen cq gebouwen 

r) 

~ 

Aan elk van de 34 productkenmerken wordt een prestatiefactor 

toegekend. De waardebeoordeling geschiedt hier enkel op basis 

van het productkenmerken en dus niet op basis van andere 

aspecten, zoals bouwtijd, organisatie etc. De prestatiefactor 

(score) kan variëren van 0 tlm 10, vergelijkbaar met 

rapportcijfers . Hierbij is een 5,5 exact een voldoende en voldoet 

het aspect in dit geval precies aan de minimaal gestelde eisen. 

Prestatiefactor (score) : 
0 - 5,5: gebouw scoort onvoldoende 
op het betreffende kenmerk 
5,5: gebouw scoort exact voldoende 
en voldoet precies aan de minimale 
eis betreffende het kenmerk 
5,5 - 1 0: gebouw scoort voldoende 
tol voldoet volledig aan de wens 
betreffende het kenmerk. 

Een score lager dan de 5,5 kan als een onvoldoende worden gekenmerkt en hierbij voldoet het gebouw 

ten aanzien van het aspect niet aan de minimale eisen. De aanbieder wordt in een dergelijk geval 

uitgesloten van deelname. Bij een score 1 0 voldoet het gebouw volledig aan de wensen van de 

beoordelaar met betrekking tot het productkenmerk. De beoordelaar heeft hier zijn volledige beschikbare 

budget (ten aanzien van dit productkenmerk) voor over. Hoe de beoordelaar tot de prestatiefactoren kan 

komen wordt in de volgende paragraaf toegelicht. 

Stap C: Prijs 

Nu de waarde van de aanbiedingen is bepaald, kan de prijs bekend worden gemaakt. De 

stichtingskosten mogen niet hoger zijn dan het maximaal beschikbare budget en indien wordt gegund 

obv TCO mogen de totale levensduurkosten niet boven het maximal beschikbare TCO budget komen. 

Zoals uit Stap A is gebleken, wordt de voorkeur geboden aan het gunnen op basis van de 

levensduurkosten (zowel de stichtingskosten als de exploitatiekosten) . Indien wordt gegund op basis van 

levensduurkosten, zal waarschijnlijk een langdurig contract worden afgesloten, waarbij tevens het 

onderhoud en beheer wordt meegenomen (DBM 15 contract). Het is aan te bevelen dat er in deze situatie 

een contract wordt afgesloten voor maximaal15 jaar, aangezien het bijzonder lastig is te voorspellen wat 

de behoefte over meer dan 15 jaar zal zijn gezien de ontwikkelingen in het onderwijs, de bouwsector, op 

ICT gebied en overige aspecten. 

Stap D: Resultaat 

IJ 
Per aanbieding wordt de waarde-prijs verhouding berekend. De waarde wordt bepaald door formule 1. 

Vervolgens worden de wegingen van de hoofdcriteria 'waarde' en 'prijs' meegenomen en wordt volgens 

formule 2 de meerwaarde van de aanbieding bepaald. 
W1at = de totale waarde van de 

'
5 OBM : design, build & mainlain 

f; 
aanbieding 

= de prestatiefactor van 
productkenmerk i 
(f; ~ 5,5 ; I; s 10) 

RG; = het relatieve gewicht van 
productkenmerk i 

BmaJ( = het maximum beschikbare 
budget 

Brr~n = de kosten om het gebouw 
aan de minimale eisen te 
laten voldoen (normvergoeding) 

88 



W1o1 * RBwaarde 

2. MW= , waarbij 
P * RBorijs 

MW = de totale meerwaarde van 
de aanbieding 

W1o1 = de totale waarde van de 
aanbieding 

RBwaarde = het relatieve belang van 
waarde 

P = de inschrijvingsprijs van de 
aanbieding 

RBprijs = het relatieve belang van de 
prijs 

Zoals in stap B en C is omschreven, worden aanbiedingen die enerzijds niet voldoen aan de minimale 

eisen (prestatiefactor lager dan 5,5) of waarvan anderzijds de prijs hoger is dan het maximum 

beschikbare budget, van deelname uitgesloten. De minimale waarde (minimale eisen) en het maximum 

budget (maximale prijs) worden in de grafiek als randvoorwaarden opgenomen. Naast deze twee 

randvoorwaarden kunnen ook eisen worden gesteld ten aanzien van de minimale waarde-prijs 

verhouding van de aanbiedingen. 

De aanbieding met de grootste hoek is de meest voordelige cq gunstige aanbieding en zal normaliter de 

opdracht gegund krijgen. Dit kan schematisch worden weergegeven middels de onderstaande figuur 

( 11.3). In figuur 11.3 is het witte vlak de 'procurement space', zoals deze in hoofdstuk 6 aan bod is 

gekomen. De blauwe stippellijnen vormen de randvoorwaarden. 

w 
c 
0: 
<( 
<( 

== 

minwaarde 
(PvE)-

I 
1aanb ing 1 
I 
I 
I 
I 

I minW i P 
aanbitdlog 2 __- verrouding 

I " i, .... 
_".-1 

, I 
., ; I 

, ""' : 
... r -------r--

, I 
I 
I 

max prijsi 
PRIJS 

Voorbeeld: 
In hel nevenstaande figuur vallen beide 
aanbiedingen binnen de randvoorwaarden: 
voldoende waarde, onder het maximaal 
beschikbare budget en een 'goede' waarde
prijs verhouding. Aanbieding 2 biedt aan tegen 
de laagste prijs. De waarde is echter minder 
hoog dan van aanbieding 1. Aanbieding 1 is in 
dit geval de economisch meest voordelige 
aanbieding, aangezien de waarde-prijs 
verhouding hoger is dan die van aanbieding 2. 
Hoek 13 is namelijk groter dan hoek a. 

Flguur 11. 3: gratisene weergave van de meelWallido van aanbiedingen 

11 .3 WAARDEREN VAN DE AANBIEDINGEN 
De aanbiedingen worden in stap B van het WP-model gewaardeerd. De waardering krijgt gestalte door 

het toekennen van prestatiefactoren aan de productkenmerken. Sommige kenmerken kunnen echter 

niet in de vorm van prestaties worden omschreven. Hierdoor is de waardering geen inhoudelijke 

aangelegenheid meer, aangezien de criteria niet expliciet meetbaar zijn. In dit geval dient de waardering 

plaats te vinden door een team (zie §1 lid 5), ook wel 'professional judgement' genoemd (Crucq, 2006). 

De nadruk ligt hierbij op de menselijke kennis en inzichten, waardoor feitelijk geen sprake is van een 

(geheel) objectieve waardering. Dit vormt vanuit de Europese aanbestedingsregelgeving echter geen 

beletsel om een dergelijk geaard criterium toch toe te passen (Crucq, 2006) . Het team waardeert (wordt 

ook vaak gesproken over beoordelen of evalueren) een aanbieding afzonderlijk van elkaar, en na afloop 

wordt gediscussieerd over de productkenmerken waartussen de prestatiefactoren significant verschillen. 

Het waarderen van de aanbiedingen op basis van de productkenmerken kan als een lastig, maar tevens 

belangrijk proces worden gekenmerkt. Om de communicatie over de waarde van de 
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11 3.1 

aanbiedingen/ontwerpen van gebouwen te vergemakkelijken en te verbeteren, worden enkele 

handvatten aangereikt. Deze handvatten bieden hulp bij het waarderen van de aanbiedingen en 

verkleinen de kans op interpretatieverschillen, waardoor de objectiviteit wordt gewaarborgd. 

U '' A lil ( . I I~ 

nr 1 1 

Om de bovenstaande stappen te kunnen doorlopen en dus de prestatiefactoren te kunnen toekennen, 

zullen enkele handvatten moeten worden aangeleverd. Deze handvatten kunnen op de volgende 

manieren vorm krijgen: 

1. Minimumproject Dit is een ontwerp van een school van ongeveer dezelfde grootte en volgens de 

normvergoeding is ontwikkeld. Dit referentieproject kan dus worden omschreven als de minimum school, 

die op alle productkenmerken precies voldoet aan de minimale eisen (score 5,5) volgens de wettelijke 

normen en het Bouwbesluit; 

2. Kernwaarden. De beoordeling kan tevens geschieden op basis van steekwoorden cq kernwaarden. 

Deze kernwaarden worden per productkenmerk gedefinieerd en geven aan op welke aspecten kan 

worden gelet bij de beoordeling van het kenmerk. 

3. ReferentiemateriaaL Per productkenmerk kunnen voorbeelden (in de vorm van bijvoorbeeld 

afbeeldingen) dienen als referentiemateriaaL In tegenstelling tot het referentieproject, dat het minimum 

vertegenwoordigt, kunnen de voorbeelden willekeurig zijn en staat de prestatiefactor niet vast, maar 

geven de voorbeelden enkel de verschillen tussen de voorbeelden aan. Deze methode wordt tevens 

toegepast in de RealEstale Norm (REN, 1992). 

Ad 1. Minimumproject 

De waardering aan de hand van een minimumproject geniet de voorkeur, gezien het objectieve 

referentiemateriaaL Dit minimum is namelijk wettelijk vastgelegd en wordt algemeen erkend als de 

'minimale' school. Een nadeel van deze methode is echter dat het minimumproject wel dient aan te 

sluiten op de grootte van het te ontwikkelen schoolgebouw. Dit zou betekenen dat er meerdere 

minimumprojecten beschikbaar moeten zijn, namelijk per grootte en prijs. Bovendien worden de 

bouwtechnische eisen regelmatig aangescherpt, waardoor nieuwe minimumprojecten dienen te worden 

ontwikkeld. Gezien het tijdsbestek van dit onderzoek is het niet mogelijk deze optie nader uit te werken. 

Ad 2. Kernwaarden 

Het is niet eenvoudig om objectief een prestatiefactor aan de productkenmerken van een aanbieding toe 

te kennen, zonder de aanbiedingen ten opzichte van elkaar te vergelijken. Er dient inzicht te worden 

verkregen in hoe goed een bepaalde aanbieding presteert. Hierbij zullen de productkenmerken tot op 

een zeker abstract niveau houvast moeten bieden aan de beoordelaars, zodat doeltreffend kan worden 

beoordeeld. Volgens de Handreiking EMVI van het ministerie van Rijkswaterstaat verdient het sterke 

aanbeveling om de beoordeling te doen op grond van een aantal kernwaarden per productkenmerk 

(Crucq, 2006) . Deze kernwaarden leveren een essentiële bijdrage aan de objectiviteit van het 

beoordelingsproces. De kernwaarden worden over het algemeen niet door de opdrachtgever bekend 

gemaakt en voor opdrachtnemers vormt het de uitdaging om gedurende het aanbestedingsproces deze 

kernwaarden te identificeren. 

De kernwaarden zijn per opdrachtgever veelal verschillend en zullen door hen zelf moeten worden 

gedefinieerd. Toch worden in de onderstaande tabel enkele mogelijke kernwaarden per criteria 

opgesomd. 
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PROOUCTKENM ERKEN 

1 uitstraling van het gebouw 

"2 openbare ruimte 

3 inrichtin interieur en afwerkin 
4 schoolgebouw in dialoog met de plek 

5 toegankelijke I uitnodigende school 

6 thermisch binnenklimaat (temperatuur) 

8 geluid en akoestiek 

9 Jicht en uitzicht 
10 o n niet benauwende ebouwstructuur 
11 verlichting in en rondom het gebouw 

12 vandalisme werend gebouw en terrein 

c 

I KERNWAAROEN 

camera's, hekwerk, rollvlken, compartimentering, tralies, Inbraakwarend glas. 
Inpandige regenpijpen, beveiliging 

13 geborgen en beschut terrein :beschutting in openbare ruimte, hekwerk, afzetting 

14 
onderwijsonderstevnende partners in het gebouw sportvoorzieningen, bibliotheek, kinderopvang, peuterspeelzaal, BSO, centr'i.lm 
(wel verbonden met de school) jeugd & gezin, huiswerkbegeleiding 

18 ICT mogelijkheden in het schoolgebouw 

19 makkelijk indeelbare ruimten 

20 multifunctionele ruimten 

21 meervoudig gebruik van ruimten 

24 loglsche routing binnen het schootgebouw 

25 logische routing buiten het schoolgebouw 

26 
uilbreidbaar en inkrimpbaar gebouw in de 
toekomst 

27 aanpasbaar gebouw in de toekomst 

29 schoonmaakarme materialen en slimme routing 

30 onderhoudsarme materialen en slimme routing 

31 energiezuinige materialen en installaties 

32 slimme routing en compartimentering tav beheer 

33 duurzame materialen 

34 milieu ontlastende materialen 

! artsenpraktijk, winkels, kantoren, tandarts, pedagogiek, schootdoctor, 
~ orthodontist 

aanslullingen In het gebouw computers. digitale sctloolborden, beamers, 
centrale server. teleVIs ie aansluiting, telefoon 

1
11exibele wanden/deuren/meubilair (verplaatsbaar, beweegbaar), 
bereikbaarheid/verlichting/voorzieningen bij andere indeling 
beperking m2 vloeroppervlak doordat twee functies worden gecombineerd 
(aula + gymlokaal, tribune+trap, lokaal+presentatie+vergaderruimte), 
verplaatsbaar meubilair. voorzieningen, afwerking (Vloer, wanden) 
verhuurbaarheid ruimten, uitstraling, indeeibaarheid, seperate toegang, 
se erate ICT 

bereikbaarheid ruimten mlddeis gangen, gescl1elde verkeersstromen (bljv 
boven· en onderbouw gescheiden), centrale hal, diverse trappenhuizen, 
bewe w1 zerin 

l lietsroute , verkeersplan, looproutes cq verkeersstromen boven- en onderbouw 
gescheiden, gescheiden looproute voor externen 
demontabele buitenwanden, fundering, grote overspanning, weinig dragende 
wanden. aantal uttbreidlngsmogelilkheden 
demontabele binnenwanden, eenvoudig vervangbare materialen, overspanning 
draa struc tuur stramienmaat 
voldoen aanw erk· I woonelsen, ICT, Installaties, fundering tussenwanden, 
welni las een etata e 
korte schoonmaakroute, stofwerende materialen (frequentie), eenvoudig 

.schoon te maken materialen (arbeidsintensivfleit) 

korte route, studentprooi (stootprool), arbeidsinten$lllltelt, frequentie 

'

materialen als spaarlampen, goed isolerend glas, etc; installaties als natuurlijke 
bronnen (zonnecollectoren etc.) 
afsluitbare gedeelten van het gebouw, eenvoudig te bereiken gedeelten vanaf 
buiten 
stevi held, levensduur van materialen vervan in sti'd 
recyclebaarheld materialen, milieuvriendelijk productie van se materialen, 
natuurli!ke energiebronnen 

figuur 11. 4 : kamwaarden als hulpmiddel b1j het waarderen van omwerpen 

Ad 3. Referentiemateriaal 

In hoofdstuk 5 is het verschil tussen waarderen en afwegen aan bod gekomen. Bij een afweging worden 

meerdere aanbiedingen met elkaar vergeleken, terwijl bij het waarderen de waarde van één aanbieding 

wordt ingeschat. Eén van de aandachtspunten bij het gunnen op basis van EMVA (zie § 11.1) is dat de 

aanbiedingen onafhankelijk van elkaar dienen te worden beoordeeld. Wanneer aanbiedingen met elkaar 

worden vergeleken, wordt de objectiviteit beperkt. In het vorige deel geven enkele kernwaarden meer 

houvast bij het waarderen van een aanbieding (ontwerp) . Bij met name de kwalitatieve criteria is het 

echter bijzonder lastig om op basis van enkel kernwaarden een waardering te geven. 
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Referentiemateriaal kan hierbij een uitkomst bieden. De kwantitatieve criteria kunnen aan de hand van 

concrete prestaties worden gemeten. Hierbij dient het minimum volgens normen, voorschriften en het 

bouwbesluit het uitgangspunt te zijn. Het verschil tussen het voldoen aan de minimale eis 

( prestatiefactor 5,5) en het volledig voldoen aan de wens (prestatief actor 1 0) is echter moeil ijk in te 

schatten. Wellicht dat referentiemateriaal naast het uitgangspunt (minimale eis) uitkomst kan bieden. 

De kwalitatieve criteria kunnen niet aan de hand van prestaties meetbaar worden gemaakt. Het 

beoordelen van de kwalitatieve criteria kan daarom nooit volledig objectief geschieden. Om als 

beoordelaar eenvoudiger een prestatiefactor aan de kwalitatieve criteria toe te kunnen kennen, zouden 

afbeeldingen en impressies meer houvast kunnen bieden om tot een objectieve beoordeling te komen. 

Het referentiemateriaal wordt in de vorm van een handboek aangereikt. In dit handboek wordt het WP

model uitvoerig uitgelegd, waar het toekennen van de prestatiefactoren en het referentiemateriaal 

onderdeel van is. Dit handboek wordt verstrekt bij dit rapport (deel IV). Om een beeld te schetsen hoe 

het hoofdstuk 'waarderen' in het handboek vorm krijgt, wordt dit kort toegelicht. 

Handboek (zie deel IV) 

Het doel van het handboek is om de waarde van huisvesting van primair onderwijs in te schatten. Dit 

gebeurd aan de hand van een lijst van definities. Het handboek is een middel om de communicatie over 

de waarde van onderwijshuisvesting te vergemakkelijken en te verbeteren en het verkleint de kans op 

interpretatieverschillen. Aan de hand van het handboek kan eenvoudiger een prestatiefactor aan een 

productkenmerk van een aanbieding/ontwerp worden gegeven. 

Het handboek is met name bedoeld voor opdrachtgevers van huisvesting van primair onderwijs, maar 

kan tevens door opdrachtnemers worden toegepast. Het handboek geeft handvatten bij het waarderen 

van (aanbiedingen van) basisschoolgebouwen, waardoor de waarde zo objectief mogelijk wordt 

ingeschat. Het waarderen geschied op basis van de 34 productkenmerken, waardoor nagenoeg alle van 

belang zijnde aspecten worden meegenomen bij de waardering van het gebouw. Uitgangspunt bij het 

beoordelen met behulp van het handboek is dat de beoordelaar zelf de prestatiefactoren aan de 

productkenmerken toekent. Deze prestatiefactoren zijn namelijk afhankelijk van de perceptie van het 

individu en dus van degene die waardeert (zoals tevens is gebleken uit hoofdstuk 5) . Door het 

referentiemateriaal te koppelen aan een bepaalde score wordt de beoordelaar beïnvloed en is de 

objectiviteit niet gewaarborgd. Er wordt in het handboek per productkenmerk 'slechts' een lijst met 

waarde-indicatoren en hun maatstaf weergegeven. De waarde-indicatoren en hun maatstaf drukken dus 

enkel uit hoe het waardeniveau van het productkenmerk is en niet de mate van het waarde niveau. Uit de 

lijst waarde-indicatoren kan de beoordelaar de optie kiezen die het meest van toepassing is bij de 

aanbieding, waaraan vervolgens door de beoordelaar zelf een prestatiefactor wordt toegekend. Bij het 

productkenmerk 'openbare ruimte' wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakttussen de waarde

indicatoren : 

minder dan 1 0% groenvoorzieningen op de openbare ruimte ; 

15% groenvoorzieningen op de openbare ruimte; 

meer dan 35% groenvoorzieningen op de openbare ruimte. 

Uit de waarde-indicatoren en hun maatstaf (10-35% of meer) kan de beoordelaar de optie selecteren die 

het meest van toepassing is. Vervolgens dient door de beoordelaar zelf een prestatiefactor toe te 

worden gekend. Het is namelijk mogelijk dat beoordelaar X vindt dat 15% groenvoorzieningen volledig 
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aan zijn wensen tegemoet komt ( prestatiefactor 1 0) , terwijl deze optie (15% groen) bij beoordelaar Y 

slechts een factor 7 waard is. 

In het handboek is getracht technische begrippen Uargon) waar mogelijk te vermijden. Er is geprobeerd 

zoveel mogelijk uit te gaan van de functies en niet van de technische oplossingen om die functies te 

realiseren. Alle 34 productkenmerken komen in het handboek aan bod en deze zijn ingedeeld naar de 3 

waardedimensies 'belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde'. Daarnaast wordt structuur 

geboden door de 34 productkenmerken bij de 11 klantenwensen onder te verdelen, zoals dit tevens het 

geval is bij de boomdiagram (figuur 7.3) in hoofdstuk 7. 

Het WP-model kan aan de hand van het handboek worden ingevuld en zodoende kan de meerwaarde 

van één of meerdere aanbiedingen worden bepaald. Het handboek wordt bij dit rapport verstrekt. 

11.4 KWALITEITSBEHEERSING VAN HET WP-MODEL 
Teneinde de kwaliteit van het WP-model te waarborgen, is het van belang dat het model op de juiste 

manier wordt toegepast, in de juiste situatie, wordt onderhouden en aangepast aan ontwikkelingen. 

Kritieke succesfactoren 

Enkele kritieke succesfactoren die van belang zijn bij het toepassen van het WP-model zijn : 

Het model is richtinggevend en niet verplichtend. Het model is een middel en geen doel en de uitkomst 

geeft een indicatie en dient niet verplichtend te worden beschouwd; 

" Alle benodigde gegevens dienen te worden ingevuld. Dit betekent onder andere dat aan alle 

productkenmerken prestatiefactoren dienen te worden gekoppeld; 

Het model voegt enkel iets toe wanneer naast de prijs tevens op waarde wordt gegund (EMVA 

gunningsmethodiek van toepassing). Om het model zinnig te laten zijn wordt aanbevolen dat waarde 

minimaal voor 40% meetelt in de eindbeoordeling en dat er een significant budget voor extra waarde ter 

beschikking wordt gesteld door de opdrachtgever; 

Zorg voor voldoende draagvlak binnen de organisatie en bij de opdrachtgever; 

Van (aanbiedingen/ontwerpen van) gebouwen dient eerst de waarde onafhankelijk van elkaar te worden 

ingeschat en mag pas in een later stadium de prijs een rol spelen (waarde en prijs apart beoordelen); 

Het toekennen van de prestatiefactoren aan de productkenmerken kan met name bij de kwalitatieve 

criteria het beste door meerdere deskundige geschieden. Discussie bij het vergelijken van de 

prestatiefactoren wordt aangemoedigd. 

Afbreukrisico's van het WP-model 

De kwaliteit en effectiviteit van het toe te passen model zijn afhankelijk van de betrouwbaarheid van de 

beschikbare data en het gebruik van het model. Onderstaande chronologische opsomming geeft een 

beschrijving van de afbreukrisico's die kunnen optreden bij het toepassen van het model: 

Doelgroeprisico. De vergaarde data zijn gebaseerd op literatuur over en kwalitatief en kwantitatief 

onderzoek in de primaire onderwijssector, specifiek de potentiële opdrachtgevers. Het WP-model is dan 

ook van toepassing op huisvesting voor primair onderwijs. Het model is niet gebaseerd op data van 

andere partijen, waardoor het risico bestaat dat niet volledig aan de wensen van de potentiële partners 

wordt voldaan. 

Datarisico. Hoewel een kwantitatieve analyse heeft plaatsgevonden met een hoog 

betrouwbaarheidsniveau, bestaat de mogelijkheid dat de vergaarde data (relatief gewicht van de 
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productkenmerken) niet overeenkomt met de werkelijkheid. Daarnaast bestaat het risico dat de 

waardecriteria (productkenmerken) niet volledig zijn. 

er 1 1 c 

Waarderingsrisico. Het model is in zijn toepassing afhankelijk van de interpretatie van met name de 

productkenmerken. Hoewel de kernwaarden en het referentiemateriaal handvatten bieden, bestaat het 

risico dat de productkenmerken verkeerd worden geïnterpreteerd en dat de toegekende prestatiefactor 

niet met de werkelijkheid overeenkomt. 

Outputrisico. Een model is een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. Hoewel het model de 

suggestie wekt dat het volledig is, bestaat de mogelijkheid dat de resultaten niet overeenkomen met de 

werkelijkheid. Dit zal niet snel van toepassing zijn bij generieke situaties, maar juist bij specifieke 

projecten met specifieke wensen. Het is dan ook van belang dat de uitkomsten van het model worden 

gecontroleerd op opmerkelijkheden. 

Onderhoudrisico. Met betrekking tot het toekomstige gebruik van het model is het van belang dat de 

data met enige regelmaat worden gecontroleerd op volledigheid en juistheid. Met name gezien de 

ontwikkelingen in Nederland (zowel op onderwijskundig als op technisch gebied) is het van belang dat 

het model up-ta-date wordt gehouden. 

11 5 RESUME 
Het waarde-prijs bepalingsmodel (WP-model) dient als middel om ontwerpen, gebouwen of 

aanbiedingen op een zo objectief mogelijke manier te waarderen. Deze waardering geschied op basis 

van zowel waarde- als prijscriteria, en komt tot uiting in de meerwaarde van het gebouw. Hoe hoger de 

meerwaarde, des te hoger de waarde-prijs verhouding en des te voordeliger het gebouw. 

Het WP-model kan door opdrachtgevers worden toegepast indien gebruik wordt gemaakt van de 

economisch meest voordelige aanbieding (EMVA) gunningsmethodiek, om zodoende de gunstigste 

aanbieding te bepalen. Dit zal uitsluitend het geval zijn in de situatie dat naast het ontwerp, tevens de 

uitvoering en eventueel het onderhoud & beheer door 1 partij of een consortium van partijen wordt 

uitgevoerd. Het model kan voor opdrachtgevers bovendien uitkomst bieden bij de architectenselectie. 

Hierbij worden (net als bij de gunning) de voorlopige ontwerpen getoetst op meerwaarde middels het 

WP-model. De selectie vindt bij toepassing van het WP-model zo objectief mogelijk plaats en 

vergemakkelijkt en verbetert de communicatie over de ontwerpen. Hierdoor wordt de kans op 

interpretatieverschillen verkleind, aangezien op een gestructureerde, volledige manier de keuze kan 

worden verantwoord. 

Het model kan, naast opdrachtgevers, tevens uitkomst bieden voor opdrachtnemers. Middels het model 

kunnen aanbiedingen voor het definitief indienen worden getoetst op meerwaarde. Enerzijds kan de 

kwaliteit van de aanbiedingen op deze manier worden bewaakt en anderzijds kunnen de aanbiedingen 

worden verbeterd wanneer de waarde-prijs verhouding dermate laag blijkt te zijn. De aanbieding kan 

alsnog worden aangepast en worden verbeterd, waardoor de kans groter is dat de opdrachtnemer het 

werk gegund krijgt. 

Het waarderen van een aanbieding met behulp van het WP-model geschied in 4 stappen. In de eerste 

stap worden algemene gegevens omtrent enerzijds de opdrachtgever en anderzijds het project (budget 

gerelateerd) bepaald. Vervolgens dient de weging van de waarde en van de prijs te worden opgegeven. 

Aan de hand van de algemene gegevens wordt de categorie opdrachtgever, de randvoorwaarden 

(maximum budget en minimale waarde), het beschikbare budget voor extra waarde en de weging van 
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de gunningscriteria (waarde en prijs) bepaald. Hierbij wordt de voorkeur gegeven aan data op basis van 

Total Cast of Ownership (TCO). 

De tweede stap omvat het waarderen van de verschillende aanbiedingen. Dit krijgt gestalte door het 

toekennen van prestatiefactoren aan de 34 productkenmerken, variërend van 0 Um 10. Hoe hoger de 

prestatiefactor, hoe beter de aanbieding (voor wat betreft het productkenmerk) voldoet aan de wensen 

van de beoordelaar. Het toekennen van prestatiefactoren is geen eenvoudige opgave en verschillende 

handvatten kunnen worden aangereikt om dit proces te vergemakkelijken, waaronder een 

'minimumproject' dat kan dienen als referentie, 'kernwaarden' die bij de waardering houvast kunnen 

bieden en 'referentiemateriaal' waarmee de aanbiedingen kunnen worden vergeleken. 

Nu de waarde van de verschillende aanbiedingen is bepaald, kan de prijs bekend worden gemaakt. 

Deze prijs kan uit enkel de stichtingskosten bestaan, maar de voorkeur wordt gegeven aan de prijs op 

basis van de levensduurkosten (TCO). 

Tijdens de vierde stap wordt per aanbieding de meerwaarde bepaald en wordt de economisch meest 

voordelige aanbieding bekend gemaakt. Indien een aanbieding niet voldoet aan de randvoorwaarden 

(minimale totale waarde, minimale waarde van een productkenmerk, maximum budget en minimale 

waarde-prijs verhouding), dan wordt de aanbieder uitgesloten van deelname. De aanbieder met de 

hoogste waarde-prijs verhouding levert de meeste meerwaarde en zal normaliter het werk gegund 

krijgen. 

Het WP-model is een middel om tot een zo objectief mogelijke waardering van aanbiedingen te komen 

en biedt handvatten voor het gunnen op basis van EMVA. 
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I rl G. 

12. VALIDATIE 

Het WP-model zal zowel theoretisch als praktisch worden getoetst. De theoretische toetsing krijgt 

gestalte door interviews met experts te houden. Bij de praktische toetsing wordt het model aan hand van 

een bestaande case ingevuld. Eerst wordt ingegaan op de praktische toetsing, waarop vervolgens in 

§12.2 wordt ingegaan op de theoretisch toetsing. 

12.1 PRAKTISCHE TOETSING 
Aangezien het tot op heden nog weinig opdrachten, met betrekking tot de huisvesting voor primair 

onderwijs zijn uitgeschreven, op basis van de EMVA gunningsmethodiek (enkel op basis van laagste 

prijs), is het niet mogelijk geweest om op basis van één project meerdere aanbiedingen te toetsen. In 

overleg met één van de grootste schoolbesturen van Limburg en van Nederland is besloten om de 

aanbiedingen van twee verschillende projecten te beschouwen. Doordat de projecten dermate op elkaar 

lijken (qua budget, vierkante meters, wensen en eisen) is het mogelijk om de twee aanbiedingen met 

elkaar te vergelijken alsof het één project betreft. 

De projecten die worden beschouwd zijn reeds gerealiseerd in zijn gesitueerd in Buchten en Weert. Het 

gaat bij beide projecten om een basisschool met een oppervlakte van ongeveer 1650 m2
. Het project in 

Buchten is 2006 gerealiseerd en het project in Weert in 2005. Qua overige kenmerken en 

eigenschappen lijken, zoals gezegd, de projecten veel op elkaar. Het WP-model wordt stap voor stap 

doorlopen alsof de aanbiedingen voor één project zijn ingediend en er wordt zodoende (uiteindelijk) de 

fictief winnende aanbieding bepaald. 

Slap A: Algemene gegevens (5 vragen) 

Vraag 1: Eigenschappen van de opdrachtgever 

De opdrachtgever is een schoolbestuur met alleen het juridische eigendom (antwoord c). 

Vraag 2: Eigenschappen van het project 

Het betreft enkel een basisschoolgebouw (antwoord a) . 

Vraag 3: Maximum beschikbare budget (stichtingskosten) 

Er zijn enkel gegevens bekend omtrent de stichtingskosten. De maximale stichtingskosten bedragen 

120% van de normvergoeding. Dit resulteert in een maximum budget van € 2,28 miljoen. 

Vraag 4: Kosten om het gebouw aan de minimale eisen te laten voldoen 

Voor de inschatting van de kosten om het gebouw aan de minimale eisen te laten voldoen, wordt de 

normvergoeding aangehouden. Deze bedraagt € 1,9 miljoen. 

Vraag 5: Verhouding tussen waarde en prijs 

Zowel de waarde als de prijs worden als even belangrijk beschouwd. De weging van elk criterium zou 

dus 50% bedragen. Voor dit voorbeeld wordt echter een andere verhouding aangehouden, te weten prijs 

60% en waarde 40%. Dit heeft geen invloed op de uiteindelijke grafiek (figuur 12.7) , maar wel op de 

uiteindelijke tabel 12.6. 
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STAP A: ALGEMENE GEGEVENS 

2 Welke functies I partijen :tullen onderdeel uitmaken van het nieuwe 
gebouw? 

Figuur 12. 1: impressie van een deel van de ingevulde eerste stap (slap A) in ~1 e1 WP·model 

Stap B: Prestaties van de aanbiedingen (1 vraag) 

Vraag 1: Toekennen van de prestatiefactoren 

Aan alle 34 productkenmerken zijn per aanbieding prestatiefactoren toegekend. Om de objectiviteit 

zoveel mogelijk te waarborgen, zijn de factoren door éénzelfde persoon (beoordelaar) toegekend. 

Bovendien zijn de aanbiedingen niet direct na elkaar gewaardeerd, maar met een tussenpauze van 3 

dagen. De waardering van de eerste aanbieding (aanbieding A: Buchten) heeft in het bijzijn van de 

auteur plaatsgevonden. Onduidelijkheden met betrekking tot de productkenmerken zijn toegelicht. 

Onderstaand zijn enkele impressies van de ontwerpen opgenomen. In bijlage 24 zijn meerdere 

impressies van de projecten waar te nemen. 

/ 
// 

Figuur 12. 3: Impressie van hel ontwerp van aanbieding B 

Bij de waardering is gebruik gemaakt van de kernwaarden. De waarderingen van beide aanbiedingen 

zijn terug te vinden in bijlage 24. Op alle 34 kenmerken bij beide aanbiedingen is een 6 of hoger 

gescoord, waardoor kan worden geconcludeerd dat beide aanbiedingen voldoen aan de minimale eisen 

van de beoordelaar. De gemiddelde score van aanbieding A (Buchten) bedraagt 7,6 en van aanbieding 

B (Weert) 7,2. Deze gemiddelden zijn echter niet gekoppeld aan het relatieve gewicht van de 

productkenmerken, waardoor aanbieding B alsnog een hogere waarde kan hebben dan aanbieding A 

(wanneer hoger is gescoord op de kenmerken die een hoger relatief gewicht hebben en een grotere 

bijdrage leveren aan de totale waarde). 

Productkenmerken Aanbieding A 
1 Uitstraling (buitenkant) van het schoolgebouw 7,0 
2 Kwaliteit van de openbare ruimte (schoolplein , groenvoorziening) 8,0 
3 Inrichting (interieur en afwerking) binnen het schoolgebouw 7,0 
4 Schoolgebouw in dialoog met de plek 8,0 
5 Toegankelijke I uitnodigende school 8,0 
6 Thermisch binnenklimaat (temperatuur) 8,0 
7 Binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 8,0 
8 Geluid en akoestiek 8,0 

Figuur i 2. 4: mprassie van een deel van stap B In het WP-model 
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Stap C: Prijs (1 vraag) 

Vraag 1: Inschrijvingskosten van de aanbiedingen 

De stichtingskosten van aanbieding A (Buchten) bedragen afgerond € 1.804.200,

De stichtingskosten van aanbieding B (Weert) bedragen afgerond € 1.951.091,

STAP C: KOSTEN 

Figuur 12. 5: impressie van stap C van net WP-model 

Stap 0: Resultaat 

De minimale waarde-prijs verhouding die wordt gehanteerd is 100. Dit betekent dat de waarde minimaal 

gelijk aan of hoger dient te zijn dan de prijs (W ~ P) . Deze norm kan tevens worden omschreven als de 

Heijmans norm, die een bepaalde waarde-prijs verhouding van aanbiedingen garandeert. 

Beide aanbiedingen voldoen aan alle randvoorwaarden, namelijk: 

Stichtingskosten zijn lager dan het maximum beschikbare budget; 

Waarde van de aanbiedingen is hoger dan de minimale waarde (minimale eisen) ; 

Waarde-prijs verhouding is hoger dan de minimale (Heijmans) norm. 

De waarde-prijs verhouding van aanbieding A (Buchten) bedraagt (rekening houdende met de 

verhouding waarde en prijs : 60-40) 77, terwijl dit bij aanbieding B (Weert) 70 bedraagt. Indien geen 

rekening wordt gehouden met de verhouding tussen waarde en prijs (allebei even belangrijk), dan 

bedraagt de waarde-prijsverhouding van aanbieding A (Buchten) 116, terwijl de waarde-prijs verhouding 

van aanbieding B (Weert) 105 bedraagt. Dit betekent dat de meerwaarde van aanbieding A groter is en 

dat aanbieder A de opdracht gegund krijgt. De resultaten worden in figuur 12.6 samengevat en worden 

in figuur 12.7 schematisch weergegeven. 

r ResUltaten aanbledlnaen selectie o.b.v. stichtinaskoSten A B c 
1 De waarde-prijs verhouding (50% I 50%) bedraagt (x 1 00) : 116 105 

De waarde-prijs verhouding , rekening houdende met de wegingen, 
2 bedraaqt (x 1 00): 77 70 
3 Op alle productkenmerken wordt voldoende Qescoord: ia ia 

Op enkele productkenmerken wordt een kleine onvoldoende 
41 gescoord: nee nee 

Op enkele productkenmerken wordt een zware onvoldoende 
51qescoord: nee nee 
6 Is er voldaan aan alle voorwaarden tav prijs en waarde : ja ja 
7 Is er voldaan aan alle wensen en voorwaarden: ja ja 

De winnende aanbieding op basis van stichtingskosten, geen rekening houdende met de A 
weginn van waarde en prijs die voldoet aan alle wensen en randvoorwaarden is: 
De winnende aanbieding op basis van stichtingskosten, wel rekening houdende met de A 
weging van waarde en prijs die voldoet aan alle wensen en randvoorwaarden Is : 

Ftguur 12. 6: impressie van stap D van het WP-model 
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Figuur 12 . 7: impressie van de schematisch weergaven van hot resultaat van het WP~mode l . 
Hoe steller de liin. hOe cunsl iaer co voornahom dA ""nhiAdino fhiauwA liin : aanbiedino Al 

In figuur 12.7 kan worden opgemerkt dat beide aanbiedingen binnen de 'procurement space' vallen. 

Deze wordt begrensd door de minimale waarde (horizontale rode stippellijn: € 1,9 miljoen). de maximale 

prijs (verticale rode stippellijn : € 2,28 miljoen) en minimale waarde-prijs verhouding (diagonale rode 

stippellijn: 1 ). De blauwe lijn impliceert aanbieding A (Buchten) en de zwarte lijn vertegenwoordigt 

aanbieding B (Weert). De blauwe lijn heeft een grotere hoek (met de horizontale as) en is steiler dan 

aanbieding B. Geconcludeerd kan worden dat aanbieding A een hogere waarde-prijs verhouding heeft, 

en waarvan de meerwaarde dus hoger is. In dit geval heeft aanbieding A zowel een hogere waarde als 

een lagere prijs dan aanbieding B, waardoor de meerwaarde logischerwijs tevens hoger is. Deze 

aanbieding zal normaliter het werk gegund krijgen. 

Algemene conclusies t.a.v. praktische toetsing 

Op basis van de praktische toetsing van het WP-model kunnen conclusies worden getrokken. Met 

betrekking tot de uitvoering van de cases en het toepassen van het WP-model kunnen de volgende 

conclusies worden getrokken: 

Het WP-model is gestructureerd opgezet. De doelstelling van het model is duidelijk en de stappen zijn 

helder geformuleerd; 

• De productkenmerken zijn voldoende in detail en dekken de lading. Door deze diepgang is het mogelijk 

om objectiever aanbiedingen te waarderen; 

Het toekennen van de prestatiefactoren is niet eenvoudig. Naast het subjectieve karakter van vele 

criteria, is niet duidelijk wat de factor dient te zijn. Bij bijvoorbeeld productkenmerk 14 

'onderwijsondersteunende partners in het geboouw' is het niet duidelijk of hier een 0 of een 5,5 dient te 

worden gegeven indien dit productkenmerk niet van toepassing is. Een opmerking kan hierbij hulp 

bieden. Het referentiemateriaal en de kernwaarden bieden overigens goede handvatten bij het 

toekennen van de prestatiefactoren. 

Enkele productkenmerken konden voor wat betreft de kernwaarden worden aangevuld of aangescherpt; 

• Het is lastig om de maximale en minimale levensduurkosten in te schatten. Dit vereist enige 

deskundigheid van de beoordelaar; 
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Uit ervaring van de beoordelaar wordt medegedeeld dat in de praktijk het budget voor extra waarde 

(maximum budget minus normvergoeding) veelal niet meer dan 20% van de normvergoeding zal 

bedragen. Dit betekent dat de waarde slechts een minimale rol speelt in het totale gunningsproces en 

dat het model niet optimaal worden benut. 

12.2 THEORETISCHE TOETSING 
Het WP-model is voorgelegd aan een tweetal experts, die zijn geselecteerd op basis van kundigheid en 

vakgebied . De volgende experts zijn benaderd: 

Dhr. H. Noppers : Schoolbestuur lnnovo; 

Dhr. R. van Bree: Bizob (Bureau Inkoop & aanbesteding Zuid-Oost Brabant) . 

Van de mogelijke validatie methodieken is, als gevolg van de beperkte beschikbare tijd, in dit onderzoek 

gekozen voor validatie op basis van expert interviews. Bij de theoretische toetsing zijn de volgende 

aspecten in ogenschouw genomen: 

1. Is het model volledig en juist? 

2. Welke sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT) zijn van toepassing op het model? 

Ad 1. Uit de interviews is gebleken dat het model, binnen de afbakening, volledig en juist is. De lijst met 

productkenmerken omvat alle belangrijke aspecten die bij de ontwikkeling van huisvesting aan bod 

komen. De (product gerelateerde) criteria vormen voldoende diepgang, waardoor een objectieve 

waardering kan worden gegeven. Dhr. Noppers wil het model, met goedkeuring, graag in de toekomst 

gaan gebruiken bij het selecteren van architecten op basis van de ontwerpen. Suggesties met 

betrekking tot het model waren om het model uit te breiden met procescriteria en 'softe' aspecten. 

Ad 2. In onderstaand figuur (12.8) zijn de belangrijkste resultaten uit de expert interviews schematisch 

weergegeven, ingedeeld naar de SWOT aspecten. 

STERKTEN 

• objectieve m~thodeom een afweging tussen 
meerdere 9n:\werpen te maken; \ 

• zowel kwan.titatieve, als kv~~tatieve criteria 
kunnen meewegenbij de u;teinde!ijl<_~ 
beoordeling; -- _-

' • genoeg diêpgang wat betrelt de pF<Jduct-
kenmerken .''Dl t vergemakkelijkt de . · 
beoordeling (zeker·i.c.m . de· kernwaarden en 
het relerentiemat~riaal) en zorgt voor 
objectiv\teit; I 

• houdt de\optie open 'Om..zowet op basjs van 
stichtingskosten als op basis van • 
levensduurko$ten te gunnen. Ooj< de weging 
van waarde en ·prijs word~operi gehouden. 

KANSEN 

• groeiende belangstelling v<rn d.e EMVA 
gunningsmethÓdiek en Design & Suild 
samenwerkingsvormen onder opdrachtgevers; 

• toenemende aantal praktijk projecten gegund 
obv EMVA, waarqoor men ~ter bekend raakt 
met de methodiek en op een 'dergelijke manier 
durlt aan te besteden; 1 

• meer positieve e!varingen omtrent de EMVA 
gunningsmethodiek in de toekomst; ' 

I . 

• mogelijkt1eid om de .methodê uit te breiden met 
procescriteria en 'softe' aspecten ; j 

• selecteren van de architect op basi; van 
ontwerpen mèt -het model. Het model dient 
dan wel uitgebreid te- worden. 

ZW AKTEN 

• de beoordelaar dient kennis van zaken te 
hebbe~ om de beoordeling objectief te laten 
geschieden (d.e handvatten bieden wel goede 
ondersteuning); , 

• het inschatten van het maxirrum be~chikbare 
budget en het budget fTibt de levensduur· 
kosten is' niet eenvoudig. Ke~getall~n dienen 
bekend te zijn; I , 

• het verschil tussen het ~aximum beschikbare 
budget en het minim,Gm budget (norm· 
vergoeding) dient signili t ant te zijn om 
het model nuttig te faten zijn; 

,' \ J 
I L___; 

BEDREIGINGEN 

• bij het toepassen van et model obv 
levensduurkosten bestaan veel onzekerheden 
mbt de toekomst. Ontwikkelingen, zoals de 
stijging van energiekosten, zijn moeilijk in te 
schatten; 

• de ontwikkelingen in zowel de onderwijsmarkt 
als de technischd ontwikkelingen gaan snel en 
kunnen ervoor zorgen dat de data niet meer 
van toepassing is; 

• de kans bestaat dat de lijst met product· 
kenmerken niet volledig is. Opdrachtgevers 
met specifieke wensen kunnen niet worden 
gehoord door het model. 

Figuur 12. 8: belangrijkste SWOT aspec ten van het WP-model volgens experts 
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13. CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 

Allereerst zal ingaan worden op de algemene conclusies van het onderzoek en de wijze waarop de 

onderzoeksvragen zijn beantwoord. Resultaten en conclusies aangaande de deelvragen van de analyse 

(deel B) zijn na afloop van hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9 uitvoerig besproken en zullen hier niet nader 

worden toegelicht. Na de conclusies worden enkele aanbevelingen tot nader onderzoek gegeven. 

13.1 CONCLUSIES MET BETREKKING TOT HET ONDERZOEK 
In dit rapport is verslag gedaan van een onderzoek naar de waarde voor opdrachtgevers van 

huisvesting voor primair onderwijs. Heijmans heeft als opdrachtnemer geen inzicht in de wensen van 

deze klanten en de mate waarin deze wensen bijdragen aan het creëren van waarde. Bovendien is 

Heijmans niet bekend met een methode die het mogelijk maakt om de 'gewaardeerde' wensen 

overzichtelijk en eenduidig te vertalen naar productkenmerken. De doelstelling van dit onderzoek luidt 

als volgt: 

Het doen van aanbevelingen aan opdrachtnemers om meerwaarde te kunnen creëren voor 

opdrachtgevers en gebruikers van huisvesting van primair onderwijs, door productkenmerken te 

identificeren en van ieder kenmerk de waarde voor opdrachtgevers inzichtelijk te maken (objectiveren). 

Dit advies is enerzijds tot uiting gekomen in een aanzet tot productontwikkeling en anderzijds door het 

presenteren van een model om (ontwerpen/aanbiedingen van) basisschoolgebouwen te waarderen op 

basis van waarde-prijs verhouding (meerwaarde). Qua productontwikkeling luidt het advies dat er een 

basisproduct (lees: gestandaardiseerd basisschoolgebouw) dient te worden ontwikkeld. Dit te 

ontwikkelen basisproduct komt nagenoeg overeen met de behoeften van alle opdrachtgevers, met als 

belangrijkste thema's 'duurzaamheid & exploitatie' en 'multifunctionaliteit'. Het basisproduct dient te 

kunnen worden geupgraded of gedowngraded voor wat betreft 6 kenmerken gerelateerd aan de thema's 

'tijdelijke flexibiliteit' en 'exploitatie'. De behoefte van opdrachtgevers is betreffende deze 6 variabelen 

verschillend. Met behulp van het basisproduct met 6 variabelen is het voor opdrachtnemers mogelijk om 

een basisschoolgebouw aan te bieden dat voldoet aan de werkelijke behoefte van de klant. 

Voor wat betreft het waarderen van aanbiedingen/ontwerpen van basisschoolgebouwen is een model 

ontwikkeld dat het mogelijk maakt om op een objectieve manier de meerwaarde van 

basisschoolgebouwen te kunnen bepalen en dus de 'economisch meest voordelige aanbieding' (EMVA) 

kan worden bepaald. De afweging is hierbij dus afhankelijk van zowel de waarde van het 

(ontwerp/aanbieding van) basisschoolgebouw als de prijs. Deze waarde en prijs kan gebaseerd zijn op 

zowel de huidige situatie (stichtingskosten) als op de gehele levensduur van het gebouw (Total Costof 

Ownership) . Daarnaast worden enkele handvatten geboden die het waarderen van de gebouwen 

vergemakkelijkt, zoals kernwaarden en een handboek. Met het model is het voor opdrachtnemers 

mogelijk om basisschoolgebouwen te beoordelen op meerwaarde. Dit schept de mogelijkheid om 

aanbiedingenlontwerpen aan te passen voordat ze definitief worden aangeboden, zodat deze beter 

voldoen aan de werkelijke behoefte van de klant en de kans groter is dat de opdrachtnemer de opdracht 

gegund krijgt. 

Hoe is de primaire onderwijssector in Nederland georganiseerd? 

Er is onderscheid te maken tussen drie typen opdrachtgevers: gemeenten, schoolbesturen met 

meerdere scholen onder haar gezag en schoolbesturen van één school. De gemeenten dragen veelal 
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het economische eigendom en zijn in hoofdzaak verantwoordelijk voor de zorgplicht: ontwikkeling van 

huisvesting en groot-onderhoud. De schoolbesturen hebben veelal het juridische eigendom en zijn 

verantwoordelijk voor het grootste deel van de exploitatielasten (klein onderhoud en beheer). Momenteel 

staat in de belangstelling om doordecentralisatie (economisch en juridisch eigendom bij schoolbesturen) 

in te voeren. 

Wat is waarde? 

Waarde is subjectief en dus afhankelijk van de perceptie van het individu die waardeert. Waarde in dit 

onderzoek is al hetgeen de opdrachtgever bereid is om op te offeren om het product te verkrijgen. De 

opoffering bestaat uit de prijs die zowel monetaire als niet monetaire aspecten omvat. Het verschil 

tussen de waarde en de werkelijke opoffering kan worden omschreven als de meerwaarde cq het 

voordeel voor de opdrachtgever. 

Hoe kan worden gegund op basis van waarde? 

Gunnen op basis van waarde krijgt gestalte door het toepassen van de 'economisch meest voordelige 

aanbieding' (EMVA) gunningsmethodiek. Deze methodiek, gebaseerd op de meerwaarde, wordt steeds 

meer toegepast ten koste van het gunnen op basis van de laagste prijs. De meest gunstige methode om 

te gunnen op meerwaarde is de waarde te delen door de prijs. Hoe hoger deze meerwaarde, des te 

beter de waarde-prijs verhouding en hoe gunstiger de aanbieding. 

Hoe kan waarde worden geobjectiveerd? 

De waarde wordt in dit onderzoek meetbaar gemaakt door waarde op te splitsen in criteria 

(productkenmerken) en hiervan het relatieve gewicht te bepalen. Dit relatieve gewicht geeft de mate aan 

waarin een kenmerk bijdraagt aan het leveren van totale waarde. Dit relatieve gewicht wordt bepaald 

middels Staled Preferenee methodieken, waarbij de waarde direct wordt gemeten door gebruik te 

maken van hypothetische vragen, zoals bij een survey. Op basis van de resultaten kunnen generieke 

conclusies worden getrokken en kan de waarde van de productkenmerken middels intersubjectiviteit 

worden geobjectiveerd. 

Wat zijn de waardecriteria van opdrachtgevers en gebruikers van hulsvesting voor primair 

onderwijs? 

De waarde van een gebouw kan worden opgesplitst in drie waardedimensies, te weten 

'belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde'. Deze waardedimensies kunnen vervolgens 

worden opgesplitst in 11 klantenwensen, die vervolgens kunnen worden opgesplitst in 37 

productkenmerken, waarvan er mogelijk een aantal minder relevant kunnen zijn. De waardecriteria 

worden in figuur 7.3 in hoofdstuk 7 schematisch weergegeven. 

Kunnen er categorieën opdrachtgevers worden geïdentificeerd , waartussen de waarderingen 

significant verschillen? 

Na toepassing van verschillende statistische methodieken is uit de analyse gebleken dat er vier groepen 

opdrachtgevers kunnen worden onderscheiden waartussen de behoefte significant verschilt: 1. 

economisch eigenaren, 2. juridisch eigenaren met een laag integratieniveau, 3. juridisch eigenaren met 

een gemiddeld integratieniveau en 4. juridisch eigenaren met een hoog integratieniveau. Onder juridisch 

eigenaren vallen zowel de opdrachtgevers die enkel het juridische eigendom hebben (niet economisch) 

als de opdrachtgevers die het juridische en economische eigendom hebben (beide eigendommen) . 
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Onder een laag integratieniveau wordt verstaan een basisschool + eventueel een peuterspeelzaal 

(PSZ). Een gemiddeld integratieniveau is in dit onderzoek een basisschool, PSZ en een 

kinderdagverblijf (open van 08:00 tot 19:00 uur). Onder een hoog integratieniveau wordt een 

zogenoemde brede maatschappelijke voorziening verstaan, waar meerdere onderwijsondersteunende 

functies in de huisvesting zijn gesitueerd, zoals bijvoorbeeld sportvoorzieningen, bibliotheek, etc. 

Hoeveel waarde ontlenen de (categorieën) opdrachtgevers aan de waardecriteria? 

Per waardecriteria (productkenmerk) is het relatieve gewicht bepaald. Dit relatieve gewicht omvat de 

mate waarin het product bijdraagt aan het creëren van waarde. De relatieve gewichten zijn per categorie 

opdrachtgever (4 categorieën) bepaald en worden in figuur 9.4 in hoofdstuk 9 schematisch 

weergegeven. De relatieve gewichten zijn bepaald door de Quality Function Deployment methodiek van 

Akao toe te passen. Dit krijgt gestalte middels het House of Quality schema, waarin de klantenwensen 

worden gekoppeld aan de productkenmerken op basis van samenhang (correlatiecoëfficiënten). 

Zodoende is het relatieve belang van de klantenwensen vertaald naar het relatieve gewicht per 

productkenmerk. 

Hoe kan, op basis van de data uit deel B (analyse) een product worden ontwikkeld? 

Tussen de 4 groepen opdrachtgevers blijken de verschillen tussen de relatieve gewichten van 28 van de 

34 productkenmerken minimaal (:ió 1%) te zijn. Dit betekent dat alle opdrachtgevers nagenoeg dezelfde 

behoeften hebben ten aanzien van onderwijshuisvesting. Op basis van de gemiddelde waarderingen 

van de 28 kenmerken, kan een eenduidig basisproduct worden ontwikkeld. De thema's die bij dit 

basisproduct het meest belangrijk zijn, zijn 'duurzaamheid & exploitatie' en 'multifunctionaliteit' . 

Bij 6 productkenmerken bestaat echter een significant verschil (>1%) tussen de twee uiterste relatieve 

gewichten van de groepen opdrachtgevers. Het basisproduct dient op deze 6 variabelen te kunnen 

worden uitgebreid (waarde verhoging) of te worden ingeperkt (waarde verlaging). De 6 variabelen 

hebben allen raakvlakken met de thema's 'exploitatie' en 'tijdelijke flexibiliteit'. 

Naast het minimale verschil tussen de verschillende groepen opdrachtgevers, is het daarnaast geen 

duidelijke scheiding te constateren tussen de relatieve gewichten van de kenmerken onderling (binnen 

één groep). Op basis van de gegevens is het niet mogelijk om, bij het ontwikkelen van een product, 

eenduidig op bepaalde productkenmerken te focussen. Op basis van enkel de waarde kan dus geen 

beslissing worden genomen, waardoor tevens het aspect prijs een rol moet gaan spelen. Door het 

gebouw op te delen in subsystemen en componenten en deze vervolgens te koppelen aan zowel de 

waarde als de prijs, kan direct op een objectieve manier de meerwaarde van een component worden 

bepaald. De koppeling (correlatiecoëfficiënten) van de componenten met de productkenmerken 

(waarde) en de prijsdimensies (prijs) kan geschieden door het toepassen van de Quality Function 

Deployment methodiek. 

Hoe kan, op basis van de data uit deel A en B, een model worden ontwikkeld, waarmee de 

economisch meest voordelige aanbieding objectief kan worden bepaald? 

Het waarde-prijs bepalingsmodel (WP-model) dient als middel om (aanbiedingen/ontwerpen van) een 

gebouw op een objectieve manier te waarderen en vergemakkelijkt en verbetert de communicatie 

daarover. Enerzijds wordt de waarde van een aanbieding ingeschat door de relatieve gewichten van de 

productkenmerken te koppelen aan de prestatiefactor van een aanbieding op die kenmerken. 
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VeNolgens wordt het resultaat gekoppeld aan het budget dat door de opdrachtgever ter beschikking 

wordt gesteld voor het creëren van extra waarde. Dit resulteert in de extra waarde van de aanbieding. 

De totale waarde van een aanbieding (minimale waarde + extra waarde) wordt gedeeld door de prijs . 

Hoe hoger het waarde-prijs ratio, des te groter de meerwaarde voor de opdrachtgever en hoe gunstiger 

(voordeliger) de aanbieding. De voorkeur wordt gegeven aan het bepalen van de meerwaarde op basis 

van de totale levensduur van het gebouw, waarbij naast de stichtingskosten ook de onderhouds-, 

beheer- en afschrijvingskosten worden meegenomen. Het WP-model is een middel om tot een zo 

objectief mogelijke waardering van aanbiedingen te komen en biedt handvatten voor het gunnen op 

basis van EMVA. 

13.2 AANBEVELINGEN VOOR OPDRACHTNEMERS 
Het advies voor opdrachtnemers luidt enerzijds dat een basisschoolgebouw (basisproduct) dientie 

worden ontwikkeld dat zo goed mogelijk dient aan te sluiten op de behoefte van de opdrachtgevers. Dit 

houdt in dat de kenmerken van het basisproduct zo optimaal mogelijk overeen moeten komen met de 

waarderingen (relatieve gewichten) van de opdrachtgevers . De belangrijkste thema's zijn hierbij 

'duurzaamheid & exploitatie' en 'multifunctionaliteit' . 

Het basisproduct dient daarnaast te kunnen worden geupgraded of gedowngraded voor wat betreft 6 

kenmerken gerelateerd aan de thema's 'tijdelijke flexibiliteit' en 'exploitatie'. De behoefte van 

opdrachtgevers is betreffende deze 6 variabelen verschillend. Met behulp van het basisproduct met 6 

variabelen is het voor opdrachtnemers mogelijk om een basisschoolgebouw aan te bieden dat voldoet 

aan de werkel ijke behoefte van de klant. 

Een ander advies luidt dat het ontwikkelde model kan worden toegepast om de meerwaarde van het 

ontwikkelde product te toetsen. Bovendien kan het model uitkomst bieden bij een aanbesteding, door 

een aanbieding van de opdrachtnemer vooraf te toetsen op de meerwaarde voor de opdrachtgever. Het 

model maakt het mogelijk om op een objectieve manier deze meerwaarde te bepalen en zodoende kan 

de 'economisch meest voordelige aanbieding' worden bepaald. Dit schept de mogelijkheid om 

aanbiedingenlontwerpen aan te passen en af te stemmen voordat ze definitief worden aangeboden, 

zodat deze beter voldoen aan de werkelijke behoefte van de klant en de kans groter is dat de 

opdrachtnemer de opdracht gegund krijgt. 

De data resulterende uit dit onderzoek bieden tevens veel kennis voor opdracht nemers. Met de data zijn 

opdrachtnemers op de hoogte van de werkelijke behoefte van de opdrachtgevers. Opdrachtnemers zijn 

hierdoor bekend met de aspecten die een grote rol spelen bij de ontwikkeling van huisvesting voor 

primair onderwijs en kan hierop inspelen en zodoende het proces beter sturen. Bovendien kan 

opdrachtnemers, mede dankzij de data, zich als volwaardige partner opstellen. 

Het rapport geeft aan dat opdrachtnemers de behoeften van opdrachtgevers en gebruikers goed in acht 

dienen te nemen. Het denken in waarde en meerwaarde zou hierbij als uitgangspunt moeten dienen . Dit 

advies beperkt zich niet alleen tot de afdeling Bouw, maar geldt tevens voor andere divisies als 

Vastgoed en lnfra. Hoewel in dit onderzoek enkel de product gerelateerde aspecten zijn onderzocht, 

geldt dit tevens voor proces gerelateerde aspecten. HieNoor wordt verwezen naar het afstudeerrapport 

van Kloet (2008) . 
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13.3 AA BEVELINGEN VOOR NADER ONDERZOEK 
Als gevolg van de gestelde onderzoeksafbakening en de beschikbare tijd kunnen enkele aanbevelingen 

tot nader onderzoek worden gegeven: 

• Uitbreiding (markt) . Het onderzoek heeft zich gefocusseerd op de huisvesting voor primair onderwijs. 

Of de data tevens van toepassing is bij andere onderwijssectoren, zoals secundair onderwijs en hoger 

onderwijs dient nader te worden onderzocht. De geidentitieeerde waardecriteria zijn wellicht bij 

gebouwen in andere sectoren tevens van toepassing. Het herhalen van het onderzoek gericht op andere 

markten/sectoren kan tot nieuwe inzichten leiden. 

Uitbreiding (proces). Het onderzoek is enkel gericht op de waarde van het product en niet op het 

proces. Door (het belang van) procescriteria, zoals bouwsnelheid, samenwerking etc. nader te 

onderzoeken, kan een volledig objectieve gunningsmethodiek worden ontwikkeld, waarbij naast de 

productwaarde tevens de proceswaarde een rol speelt. 

Praktische toepassing. Het model is gebaseerd op theorie en antwoorden op hypothetische vragen. 

De praktijk moet uitwijzen of de data en het WP-model werkelijk van waarde kunnen zijn . Het uitvoeren 

van meerdere case toetsen vergroot het inzicht in de betrouwbaarheid van zowel de data als het model. 

Uitbreiden referentiemateriaaL Het waarderen van (ontwerpen van) gebouwen blijft voor 

(onprofessionele) beoordelaars een moeilijke opgave. Door, naast de aangereikte kernwaarden en het 

handboek, meer referentiemateriaal aan te bieden, worden meer handvatten gegeven en kan de 

waardering worden vergemakkelijkt. 

Garantie afgeven. Onderzoek heeft uitgewezen dat de leerprestaties van leerlingen samenhangen met 

het gebouw. Een beter binnenmilieu kan bijvoorbeeld leiden tot betere leerprestaties en minder 

ziekteverzuim . Door als opdrachtnemer (ontwikkelaar van het gebouw) een garantie af te geven met 

betrekking tot vervulling van de behoefte van de gebruikers (en dus tot hogere leerprestaties), kan een 

enorme slag behaald op het gebied van marketing en verkoop. Hoe het gebouw ontworpen en gebouw 

moet worden om deze garantie daadwerkelijk af te kunnen geven, dient nader te worden bepaald. 

Systemen. In hoofdstuk 10 is een aanzet gegeven tot het ontwikkelen van producten. Het specificeren 

van de verschillende systemen, subsystemen en componenten alsmede de koppeling met waarde en 

prijs dient door nader onderzoek inzichtelijk te worden gemaakt. 
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14. DISCUSSIE & REFLECTIE 

In dit hoofdstuk wordt beknopt inzicht in de belangrijkste punten van discussie gegeven, voortgekomen 

uit dit onderzoek. In paragraaf 14.2 wordt reflecteerd ten aanzien van de relevantie van het onderzoek. 

14.1 DISCUSSIE 

De onderstaande punten kunnen als discussieerbaar worden aangemerkt: 

Externe betrouwbaarheid (de mate waarin een onderzoek herhaalbaar is). Oe stappen die in deel B 

van dit onderzoek zijn doorlopen zijn gestructureerd en per stap worden de toegepaste methodologische 

instrumenten beschreven alsmede hoe dit tot de resultaten hebben geleid, waardoor de analyse een 

hoge herhaalbaarheid heeft. 

Interne betrouwbaarheid (inter-observator betrouwbaarheid). Oe interne betrouwbaarheid is 

voornamelijk van toepassing op het kwalitatieve gedeelte van het onderzoek en kan beïnvloed zijn 

doordat de benaderde (externe) partijen (geïnterviewde) reeds contact hadden met Heijmans, waardoor 

ze tegenover de auteur als afgevaardigde van een bepaalde houding aannamen. Het kwantitatieve 

gedeelte is uitgevoerd in naam van de TU/e om de onafhankelijkheid te waarborgen. 

Externe validiteit (generaliseerbaarheid). Oe externe validiteit van het kwantitatieve gedeelte is groot 

door de ruime steekproef en de hoge respons. De frequentieverdeling van de deelpopulaties verlagen 

de validiteit, aangezien de verhouding niet overeenkomt de werkelijkheid. De toetsen zijn uitgevoerd met 

een significantieniveau van 95%, met een benodigde steekproefomvang van 96 respondenten. 

Uiteindelijk bedroeg de respons 209, waardoor de betrouwbaarheid voldoende is en de resultaten 

representatief zijn voor de gehele populatie. 

Interne validiteit (match tussen observaties en theorie). De toegewezen 'rol (eigendom: economisch, 

juridisch of economisch +juridisch)' die de respondenten kregen bij het invullen van de survey heeft de 

interne validiteit verlaagd. Hoewel Astrid Kemperman, methodologiedocente aan de TU/e, uit ervaring 

heeft geconstateerd dat het toebedelen van een rol aan de respondent de validiteit niet wordt verlaagd, 

kan het zijn dat de respondenten moeite hebben gehad met het beantwoorden van de vragen vanuit de 

specifieke rol. Oe verwachting vanuit de theorie was dat er significantere verschillen tussen 

waarderingen en achtergrondvariabelen zouden zijn, dat na de analyse minder van toepassing bleek te 

zijn. 

• Gebruikte instrumenten. Oe betrouwbaarheid van de pairwise camparisen (paarsgewijze 

vergelijkingen) vragen worden door de auteur in twijfel getrokken, gezien de contrasterende uitkomsten. 

Wellicht stonden of de items voor interpretatie open, of zijn de vragen niet consequent ingevuld door de 

respondent aangezien de vragen niet tot de verbeelding spraken. 

14.2 REFLECTIE 

Onderzoeken die betrekking hebben op bedrijfs- en bouwkundige processen kenmerken zich, in 

tegenstelling tot bijvoorbeeld wiskunde, door constante veranderingen door bijvoorbeeld nieuwe 

ontwikkelingen, veranderende perceptie. Dit zorgt ervoor dat de resultaten uit het onderzoek in de 

toekomst niet meer van toepassing zijn. Het is daarom zaak dat de data dient te worden bijgehouden, 

onderhouden en te worden uitgebreid indien noodzakelijk. Dit dient een constant proces te zijn om de 

kwaliteit voor de toekomst te kunnen waarborgen. 
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Wetenschappelijke relevantie 

Middels dit onderzoek is concrete invulling gegeven aan een deel van het Living Building Concept. Het 

gestructureerd doorlopen proces is reproduceerbaar voor andere markten en sectoren. De aanvulling op 

de huidige Quality Function Deployment methodiek (relatief belang in plaats van belang) zorgt voor 

nauwkeurigere resultaten. Het ontwikkelde model is voor de gehele primaire onderwijssector toepasbaar 

in geval van het ontwikkelen van nieuwe huisvesting. 

Maatschappelijke relevantie 

Met behulp van de data is inzichtelijk gemaakt waar opdrachtgevers van huisvesting voor primair 

onderwijs waarde aan hechten. Dit inzicht maakt het mogelijk om beter in te spelen op de behoefte van 

de klant (opdrachtgever) en kan zorgdragen voor het creëren van waarde. Het toepassen van het WP

model kan leiden tot 'betere' basisschoolgebouwen. Dergelijke gebouwen met een hogere waarde-prijs 

verhouding (dan bij gunning op basis van laagste prijs) kunnen leiden tot klanttevredenheid en meer 

vertrouwen in de bouwsector. Het negatieve imago van de bouwsector kan door het creëren van 

gebouwen met een hoge meerwaarde worden verbeterd. Bovendien kunnen hoogwaardige gebouwen 

waarde creëren voor de omgeving en dus voor de maatschappij. 

Relevantie voor opdrachtnemers (Heijmans) 

Middels het onderzoek is de behoefte van de opdrachtgever van huisvesting voor primair onderwijs 

inzichtelijk gemaakt. Opdrachtnemers kunnen met deze data beter tegemoetkomen aan de wensen 

(behoefte) van de klant. Het als opdrachtnemer in acht nemen van de behoeften, alsmede het denken in 

waarde en meerwaarde zou als uitgangspunt moeten dienen bij het benaderen van opdrachtgevers. 

Het ontwikkelen van basisschoolgebouwen met hoge waarde-prijs verhoudingen kunnen leiden tot het 

gegund krijgen van meerdere projecten (meer omzet en eventueel winst), klanttevredenheid, een 

positief imago als 'scholenbouwer' en uiteindelijk tot meer winst en groei. Het advies met betrekking tot 

productontwikkeling alsmede tot het WP-model kan hier een bijdrage voor leveren. 

Opdrachtnemers kunnen met behulp van de data uit dit onderzoek meer kennis vergaren omtrent de 

primaire onderwijssector en de behoefte van de opdrachtgever. Hierdoor is de kans groter dat de 

opdrachtnemer als een volwaardige partij wordt beschouwd, die kennis van zaken heeft en de 

opdrachtgever vertrouwen geeft bij de ontwikkeling van huisvesting. 

Persoonlijke relevantie 

Met betrekking tot het ontwikkelen van competenties heeft het onderzoeksproces bij kunnen dragen aan 

de ontwikkeling van de volgende competenties: 

Analytische vaardigheden ontwikkelen. Het uitvoeren van het onderzoek is een zeer goede oefening 

geweest in het analyseren van een proces, het bepalen van hoofdzaken en het rapporteren van de 

bevindingen. Verschillende analysetechnieken zijn in het onderzoek toegepast, waaronder de QFD 

methodiek, Staled Preferenee methodieken, etc. Met name de vaardigheden met betrekking tot 

statistische analyses zijn gedurende de opleidingen van de auteur niet aan bod gekomen. In dit 

onderzoek is door de auteur voor het eerst kennis gemaakt met statistische analysetechnieken, wat als 

zeer leerzaam, maar tijdrovend is beschouwd. 
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Interpersoonlijke vaardigheden ontwikkelen. Interpersoonlijke vaardigheden hebben betrekking op 

communicatie, luisteren, doorvragen en samenwerken. Deze facetten zijn gedurende het onderzoek 

constant aan de orde geweest. Door het houden van interviews, het geven van presentaties, het 

samenwerken met onder andere collega's heeft er zorg voor gedragen dat de interpersoonlijke 

vaardigheden sterk zijn ontwikkeld. 

Tit 

Ontwikkelen van kennis op het gebied van marketing. Hoewel marketing als een containerbegrip 

kan worden beschouwd, is kennis op het gebied van productontwikkeling, klanttevredenheid en 

waardecreatie opgedaan. In de bouwsector wordt het marketing aspect steeds belangrijker geacht en 

middels dit onderzoek is inzicht verschaft in enkele facetten die een rol bij het 'vermarkten' van een 

onderneming, onder andere door een aanzet te geven tot het ontwikkelen van producten met een hoge 

waarde-prijs verhouding. Het bepalen van de werkelijke behoefte van de klant en daarop inspelen is één 

van de kernpunten van marketing en deze benadering staat in dit onderzoek centraal. 
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