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Zie ommeZijde voor het figuur. 

011 figuur Is tot stand gekomen na uitvoerig ondel2oek. Voor hel complele onderzoek wordt verw~en 
naar deel I. 

Kaft: lInkerafbeelding oen klaslokaal en rechleralbeelding een vergaderruimte. 
Afbeeldingen vrij van auteursrechten. Oe IInkeralbeelding geeft een klaslokaal weer dat via het 
schoolbord is ve rbonden met het whiteboard van de rechterafbeelding. Oe communicatie tussen de 
opdrachtgever en de gebruikers (links) met de opdrachtnemers (rechts) dient te worden verbeterd en dit 
wordt hierdoor geillustreerd. De werkelijk-e behoefte dient te worden geïdentificeerd en de waarde dient 
inzichtelijk gemaakt te worden om vraag en aanbod op elkaar te laten afstemmen. 



_ Gn;)ep 1: Economisch eigenaar _ Groep 3: Juridisdl eigenaar + gem Integratieniveau 

- Groep 2: Jwldi.$ch eigenaar + laag integratieniveau _ Groep 4: Juridisdl eigenaar + )loog integratieniveau 

Rguur. relauef gewK:t1l per kenmerk per categone OjldracI1tgever.l schematisch weergegeven. 

Hel relalleve gew,chl geen de mate aen waarin een bepaald kenmerl< bijdraag! aan hel cIlIären van waarde 
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INLEIDING 

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

Universiteit Eindhoven. Dit handboek is onderdeel van het gehele onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd bij Heijmans 

Bouw B.V. Ie 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). 

De scriptie is opgebouwd uit vier delen en één cd-rom, verdeeld over 3 bundels. 

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

000111: De bijlagen: achtergrondinformalie en een verdiepingsslag van de 

aspecten die in het onderzoek aan bod zijn gekomen; 

Deel 111 : Het management review: het onderzoek beknopt omschreven met enkel 

de belangrijkste aspecten belicht; 

DeelI~ Het handboek: uitwerking van het WP-model; 

Deel ~ Het model: het Waarde-prijs bepalingsmodel op cd-rom. 

Momenteel heeft u bundel 3 met de delen lil, IV en V voor u. 

In de omslag vooraan wordt een figuur weergegeven. Dit figuur geeft de waarde 

van de verschillende productkenmerken per categorie opdrachtgever 

schematisch weer. In de omslag achteraan wordt dit figuur met kwantitatieve 

gegevens toegelicht. 
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DEEL 111: MANAGEMENT REVIEW 

In dit deel wordt een beknopte omschrijving gegeven van het gehele onderzoek. specifiek bedoeld voor managers 

van opdrachtnemers. Het onderzoek (deel I) wordt samengevat en de belangrijkste conclusies en aanbevelingen 

worden kort belicht. Dit deel dient als inleiding van het ontwikkelde model. dat in deel IV aan bod komt. In deel I 

wordt het onderzoek uitvoerig omschreven. Voor meer informatie wordt daarom verwezen naar dit deel. 

De opbouw van dil deel is als volgt: 

Hoofdstuk 1: Samenvatting van het onderzoek (deel I); 

Hoofdsluk 2; Conclusies en aanbevelingen; 

Alvorens de bovenstaande hoofdstukken te behandelen worden enkele begrippen kort toegelicht om misverslanden te 

voorkomen: 

Het gebouw I basisschoolgebouw: huisvesting voor primair onderwijs. 

Opdrachtgever: de opdrachtgever voor de ontwikkeling van huisvesting voor het primair onderwijs. bestaande uil óf de 

gemeente, óf een overkoepelend schoolbestuur, óf een schoolbestuur van één school (voortaan aangeduid als 

schooldirectie) . De opdrachtgever is in dit onderzoek de klant. 

Opdrachlnemer: in dit geval Heijmans die (al dan niet in samenwerking met andere partijen) een integrale oplossing 

aanbiedt (minimaal het ontwerp en de realisatie) . 

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

ondersteunende staf ete. 

Product: huisvesting voor primair onderwijs, het basisSchoolgebouw. 

Productkenmerk: eigenschap van het basisschoolgebouw. 

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

Meerwaarde: het voordeel dat de opdrachtgever ontvangt uit een transactie (positieve verschil tussen de waarde en de 

prijs). 

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

buijen beschouwing gelaten. 

IV 



1. SAMENVATIING ONDERZOEK 

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 creéren van meerwaarde. 

Waa.rde 

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 bepaten is, worden de kenmerken gecategoriseerd naar klantenwensen. Via de Quality Function 

Deployment 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 Hexibiliteit'. 

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 voortopige 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. 

Relevand" 
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 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 Vlorden ontwikkeld dat aansluit op de werkelijke behoefte van 

alle opdrachtgevers, 
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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 wer1<. het creêren van klanttevredenheid en het 

uiteindelijke realiseren van winst en groei. 

Het onderzoek stelt opdrachtgevers in staat op een objectieve manier aanbiedingen te se'-ecteren 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 ver1<rijgen. 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 Slated Preference 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 ktantenwensen 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 geidentificeerd waartussen de waarderingen (en dus de behoefte) 

votgens statistische toetsing significant van elkaar verschillen. 

Per calegorie 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, waanmee 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 wer1<elijke behoefte van de opdrachtgever en 

indirect de gebruikers van de huisvesting. 
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2. 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 zijn na afloop van hoofdstuk 8 en 

hoofdstuk 9 van deel I in bundel 1 uitvoerig besproken en zullen hier niet nader worden toegelicht. Na de conclusies 

worden enkele aanbevelingen tot nader onderzoek gegeven. 

ET t'lF'"1 ,1c=rTIiT Ofl< 
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 creêren 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 Ban opdrachtnemers om meerwaarde te kunnen creëren voor opdrachtgevers en 

gebruikers van huisvesting van prim8ir 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 waard<>-prijs verhouding 

(meerwaarde). Qua productontwikkeling luidt het advies dat er een basisproduct (lees: gestandaardiseerd 

basisschoolgebouw) dient te worden ontwikkeld. Dit te ontwikketen basisproduct komt nagenoeg overeen met de 

behoeften van alle opdrachtgevers, met als belangrijkste thema's 'duurzaamheid & exptoitatie' en 'multifunctionaliteit'. 

Het basisproduct dient Ie kunnen worden geupgraded of gedoWl1graded voor wat betreft ij kenmerken gerelateerd aan 

de thema's 'tijdelijke flexibiliteit' en 'exploitatie'. De behoefte van opdrachtgevers is betreffende deze ij 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 

zo_I 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 Cost 

of 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 aanbiedingen/ontwerpen 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 

opdracht nemer de opdracht gegund krijgt. 

Hoe I, de primaire ondelWijssaClor In Nedertand 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 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 exploitatielaslen (klein 

onderhoud en beheer). Momenteel staat in de belangstelling om doordecentralisatie (economisch en juridisch eigendom 

bij schoolbesturen) in te voeren. 
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Wat i' \.".rde? 

Waarde is subjeelief en dus afhankelijk van de perceptie van het individu die waardeert. Waarde in dil onderzoek is al 

hetgeen de opdrachtgever bereid is om op te offeren om het product te verkrijgen. De opoffenng bestaat uit de prijs die 

zowel monetaire als niel 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 bali. va.n waard.,? 

Gunnen op basis van waarde krijgt gestalIe door het toepassen van de 'economisch meest voordelige aanbieding' 

(EMVA) gunningsmethodiek. Deze melhodiek, 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 wordl 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 waann een kenmerk bijdraagt aan het 

leveren van totale waarde. Dit relatieve gewicht wordt bepaald middels Stated Preferenee methodieken, waarbij de 

waarde direel wordt gemeten door gebruik te maken van hypothetische vragen, zoals bij een survey. Op basis van de 

resuHaten kunnen generieke conclusies worden getrokken en kan de waarde van de productkenmerken middels 

intersubjectiviteit worden geobjectiveerd. 

Wal ziJn de waardecrileria van opdrachtgevers en gebruik .... van huisvesting voo, prima ir 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 opgesplilst in 37 productkenmerken. waarvan er mogelijk een aantal 

minder relevant kunnen zijn. Om verwarringen te voorkomen zijn in onderstaand rtguur enkel de 34 relevante 

kenmer1l::en opgenomen. Deze zijn tevens te herkennen in de omslag van dit handboek. 
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Kunnen er c;alegoneGn opdrachtgevers worden geTdentillc"rd, w~.rtu$s.n 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 opdrach tgevers die het juridische en economische eigendom hebben (beide eigendommen). Onder een laag 

integratieniveau wordt verstaan een basisschool + eventueel een peuterspeelzaal (PSZ). Een gemiddeld 
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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 een sportvoorziening, 

bibliotheek, buitenschootse opvang etc. 

H .... veel waarde ontlenen de (calegorielln) opdrachtgevera aan de waordGent.ri.? 

Per waardecriteria (productkenmerk) is het relatieve gewicht bepaald. Dit relatieve gewicht omvat de male waarin het 

product bijdraagt aan het creêren van waarde. De relatieve gewichten zijn per categorie opdrachtgever (4 categorieên) 

bepaald en worden in figuur 1 (in de omslag vooraan) schematisch weergegeven. Daarnaast worden relatieve 

gewichten per categorie in label 1 (in de omslag achteraan) absoluut 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 

(correlalieCOêfficiênten). Zodoende is het relatieve belang van de klantenwensen vertaald naar het relatieve gewicht per 

productkenmerk. 

Relatief belangrijke productkenmerken 

Na bestudering van de figuur in de omslag vooraan en de tabel achteraan 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 6° belangrijkste beschouwd. Kenmerken die de exploitatiekosten beperken/verlagen (30 Vm 34) 

vormen voor de groepen I , 3 en 4 zeer belangrijke aspecten (top 6). 

Hoe kan, op basis van de data uit deel B (analyse) een ptoduct worden ontwikkeld? 

Tussen de 4 groepen opdrachtgevers blijken de verschillen tussen de relatieve gewichten van 28 van de 34 

productkenmerken minimaal (S 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 ve~aging) . De 6 variabelen hebben allen raakvlakken met de thema's 'exploitatie' en 

'tijdelijke Hexibiliteil'. 

Naast het minimale verschil tussen de verschillende groepen opdrachtgevers, is het daarnaast geen duidelijke scheiding 

te constateren tussen de relatieve gewichten van de kenmerken onde~ing (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 (correlatiecoêfficiênten) van de componenten met de productkenmerken (waarde) en de 

prijsdimensies (prijs) kan geschieden door het toepassen van de Qual ity Function Deployment methodiek. 
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Hoe kan, op ba"ls van de data uit dael A en B, een model worden onlwllckllld, waannee de economisch meest 

voordelige aanbieding objectief kan worden bepaald? 

Hel waarde-prijs bepalingsmodel (wp-model) dienl als middel om (aanbiedingen/ontwerpen van) een gebouw op een 

objectieve manier te waarderen en vergemakkelijkt en veroetert de communicatie daarover. Enerzijds wordl de waarde 

van een aanbieding ingeschal door de relatieve gewichlen van de productkenmerken te koppelen aan de prestatiefactor 

van een aanbieding op die kenmerken. Vervolgens wordl het resultaal gekoppeld aan hel budget dat door de 

opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld voor het creëren van extra waarde. Dit resulteert in de exlra waarde van de 

aanbieding. De totale waarde van een aanbieding (minimale waarde + exlra 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 afschnjvingskosten worden meegenomen. 

Het WP-model is een middel om lot een zo objectief mogelijke waardering van aanbiedingen te komen en biedt 

handvatten voor het gunnen op basis van EMVA. 

NE, R 
Het advies voor opdrachtnemers luidt enerzijds dat een basisschoolgebouw (basisproduct) dient te 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 belreft 6 kenmerken 

gerelateerd aan de thema's 'tijdelijke ftexibiliteit' en 'exploilatie' De behoefte van opdrachlgevers is belreffende deze 6 

variabelen verschillend. Met behulp van het basisproduct met 6 variabelen is hel voor opdrachtnemers mogelijk om een 

basisschoolgebouw aan te bieden dat voldoet aan de werkelijke behoefte van de klant. 

Een ander advies luidt dat hel ontwikkelde model kan worden toegepast om de meerwaarde van het ontwikkelde 

product Ie toetsen. Bovendien kan het model uitkomst bieden bij een aanbesteding, door een aanbieding van de 

opdrachtnemer vooraf te toelsen op de meerwaarde voor de opdrachlgever, Het model maakt hel mogelijk om op een 

objectieve manier deze meerwaarde Ie bepalen en zodoende kan de 'economisch meesl voordelige aanbieding' worden 

bepaald. Dit schept de mogelijkheid om aanbiedingen/ontwerpen aan te passen en af Ie slem men voordal ze definilief 

worden aangeboden, zodat deze beter voldoen aan de werkelijke behoefte van de klanl en de kans groter is dat de 

opdrachtnemer de opdracht gegund krijgt. 

De data resulterende uit dit onderzoek bieden tevens veel kennis voor opdrachtnemers. Met de data zijn 

opdrachlnemers 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 hel proces beier slUren. Bovendien kan opdrachtnemers, mede dankzij de dala, zich als 

volwaardige partner opstellen. 

Het rapport geeft aan dalopdrachtnemers de behoeften van opdrachlgevers en gebruikers goed in acht dienen Ie 

nemen. Het denken in waarde en meerwaarde zou hierbij als uitgangspunt moelen dienen. Dit advies beperkt zich niel 

alleen lot de afdeling Bouw, maar geldt tevens voor andere divisies als Vaslgoed en Infra. Hoewel in dit onderzoek 

enkel de product gerelaleerde aspecten zijn onderzocht, geldt dit tevens voor proces gerelateerde aspecten. 
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DEEL IV: HANDBOEK 

In dit deel (IV) wordt het uiteindelijke product van het gehele onderzoek nader omschreven. Het product bestaat uit een 

·waarde-prijs bepalingsmodel' dat in deel I (onderzoeksrapport) is ontwikkeld. Dit handboek vormt een praktische handleiding 

van het ontwikkelde model. 

De volgende 4 onderdelen zullen in dit handboek aan bod komen: 

Deel A:. Omschrijving van het WP-model; 

Deel B: Praktische toepassing van het WP-model; 

Deel C: Kernwaarden: Globale handvalten bij het beoordelen; 

Deel D: Prentenboek: Specifieke handvalten bij het beoordelen. 

Alvorens in te gaan op het model worden eerst enkele definities gegeven om misverstanden te voorkomen: 

Het gebouw I basisschool gebouw: huisvesting voor primair onderwijs. 

Opdrachtgever: de opdrachtgever voor de ontwikkeling van huisvesting voor het primair onderwijs, bestaande uit 61 de 

gemeente, 61 een overkoepelend schoolbestuur, 61 een schoolbestuur van één school (voortaan aangeduid ats 

schooldirectie) . De opdrachtgever is in dit onderzoek de klant. 

Opdrachtnemer: in dit geval Heijmans die (al dan niet in samenwerking met andere partijen) een integrale oplossing 

aanbiedt (minimaal het ontwerp en de realisatie). 

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

staf etc. 

Product: huisvesting voor primair onderwijs, het basisschoolgebouw. 

Productkenmerk: eigenschap van het basisschoolgebouw. 

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

Meerwaarde: het voordeel dat de opdrachtgever ontvangt uit een transactie (positieve verschil tussen de waarde en de 

prijs). 

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

builen beschouwing gelaten. 



DEEL A: OMSCHRIJVING VAN HET WP-MODEL 

Wat Is het wurde-prijs model (wp.moclel)? 

Hel waarde--prijs bepalingsmodel (wp-model) is een waarderingsmelhode die de meerwaarde van de huisvesting van 

primair onderwijs bepaald. 

De meerwaarde wordt berekend aan de hand van de waarde-prijs verhouding. Onder meerwaarde wordt hier verstaan 'het 

voordeel dat de opdrachtgever behaald uit de transactie' en omvat dus het positieve verschil tussen waarde en prijs. Waarde 

is hierbij 'al hetgeen de opdrachtgever bereid is op te offeren om het product te verkrijgen', De werkelijke opoffering bestaat 

veelal uit monetaire eenheden (prijs). 

Het bepalen van de prijs vormt veelal niet het probleem. Het bepalen van de waarde is echter minder eenvoudig door de 

(subjectieve) perceptie van de beoordelaar. Met het WP·model kunnen zowel kwantitatieve (de prijs) als kwalitatieve criteria 

(waarde) worden meegenomen. 

Het doel van het model Is: 

Het aanreiken van een tooi waarmee transparant en objectief de meerwaarde van een basisschoolgebouw kan worden 

bepaald, door de waarde van (ontwerpen/aanbiedingen van) basisschoolgebouwen in te schallen. 

Wanneer kan het WP-model worden gebruikt? 

Het model kan in drie situaties een rol van betekenis spelen: 

1, 'Design & Build' situatie. Selectie van de aanbieder op basis van de 'economisch meest voordelige aanbieding' (gunning); 

2. 'Traditionele' situatie. Selectie van de architect op basis van de 'economisch meest voordelige ontwerp' 

(architectenselectie); 

3. 'T oetaings' situatie. Het inschatten van de waarde-prijs verhouding van een ontwerp I concept. 

Ad i , De vraag vanuit de markt wordt steeds vaker functioneel gespecificeerd: het project wordt niet meer in een vastomlijnd, 

uitgewerkt bestek en ontwerp omschreven, maar enkel de minimale functies en prestaties worden gedefinieerd. Hierdoor 

kunnen de aanbiedingen van de consortia zeer verschillend zijn, waardoor het niet mogelijk is om enkel op 'laagste prijs' te 

gunnen. Gunning dient in dit geval te geschieden op basis van tevens kwalitatieve criteria (waarde) en de 'economisch 

meest voordelige aanbieding' (EMVA)' dient te worden bepaald. Zowel het ontwerp, als de uitvoering (Design & Build) vallen 

onder deze vorm van aanbesteden, eventueel uitgebreid met onderhoud en beheer. Met het WP·model kan de 'economisch 

meest voordelige aanbieding' op een objectieve wijze worden bepaald, Het resultaat dient uitsluitend als advies te worden 

beschouwd, en is dus niet bindend. 

Ad 2. Naast de selectie van de 'beste' aanbieder, kan het WP-modeltevens handvatten bieden voor een architectenselectie. 

Hierbij kan, aan de hand van de ontwerpen en de richtprijzen, de architect met het 'beste' ontwerp worden geselecteerd . Ook 

hierbij geldt dat het resultaat enkel als advies dient te worden beschouwd. Enkel producllechnische aspecten maken deel uit 

van het advies, waardoor 'zachte' aspecten, zoals vertrouwen en samenwerking, niet worden meegenomen. 

Ad 3, De vorige toepassingen zijn beide gericht op de selectie van enerzijds aanbieders (ontwerp + uitvoering) en anderzijds 

architecten (ontwerp). Het model kan tevens uitkomst bieden bij inschallen van de meerwaarde van een eigen ontwerp of 

aanbieding. Hierbij wordt dus, alvorens het officieel indienen, het ontwerp of de aanbieding getoetst op meerwaarde. Indien 
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blijkt dat de waarde-prijs verhouding beperkt is, kan het ontwerp/aanbieding alsnog worden aangepast en worden afgestemd 

op de werkelijke behoeften van de klant. Een 'beter' ontwerp/aanbieding heeft een grotere kans om geselecteerd te worden 

bij de vorige twee besproken situaties. Dit proces kan tevens worden toegepast bij het toetsen van concepten, dat 

bijvoorbeeld ter sprake is bij productontwikkeling. 

Voor wie 'S het WP-mode bedoetd? 

Het model is ondermeer bedoeld voor: 

1. Opdrachtgevers van huisvesting van primair onderwijs. Dit is in dit geval of de gemeente, of een schoolbestuur met 

meerdere scholen onder haar gezag, of een schoolbestuur van één school (schooidirectie), of een adviseIK handelend in 

naam van de hiervoor genoemden; 

2. Opdrachtnemers van huisvesting van primair onderwijs. Dit is een aanbiedende partij of een consortium van partijen die 

minimaal het ontwerp en de uitvoering op zich willen nemen (Design & Build); 

3. Architecten . Die de ontwerpen voor het indienen willen toetsen op de te leveren meerwaarde voor de klant. 

Of het model tevens voor andere markten en gebouwen toepasbaar is, dient nader te worden onder2ocht. Het model kan 

zowel bij het waarderen van aanbiedingen (ontwerpen) als het waarderen van bestaande gebouwen worden toegepast. 

Strucl uur van hel model 

Hel model is in 4 stappen opgebouwd: 

Stap ~ algemene gegevens. In deze stap worden 5 

vragen gesleId met betrekking tol de eigenschappen 

van de opdrachtgever, het gebouw, het budget en de 

weging van waarde en prijs. 

Stap B" prestaties van de gebouwen. In deze fase 

worden de gebouwen (of het gebouw) aan de hand 

van 34 productkenmerken gewaardeerd. Het 

prentenboek (Deel C) kan hierbij hulp bieden. 

Stap C; prijs. Hienn vlOrden de kosten van de 

gebouwen ingevuld. Deze kosten kunnen zowel 

gebaseerd zijn op de slichtings- als de 

levensduurkosten. 

Stap 0 : resultaat. In deze laatsle stap worden de 

resultaten kenbaar gemaakt. 

Het nevenstaande figuur geeft schematisch weer wat 

de stappen zijn die worden doorlopen om tot de 

voordeligste aanbieding te komen. RG, is middels het 

onder2oek bepaald , terwijl f, in slap B middels dil 

handboek kan worden bepaald. Drie filters worden in 

het model opgenomen : waarde-, prijs- en waarde

prijs verhouding filter. Het model sluit aan op het 

EMVA gunningsmodel dal door Cruq (2006) en 

Jansen et al (2007) wordt gehanteerd, gecombineerd 

met het model van Topcu (2004) . Zie hoofdstuk 6 

van deel I (onder2oeksrapport) voor meer informatie. 

van de 
aanbiedingen obv 

+
do 

___ :t_ niet 

~=_==do== .... gekwa,ficee<d 

prioriteting van de 
aanbiedingen obv 
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3 



DEEL 8 : PRAKTISCHE TOEPASSING 

Om tot een optimaal resultaat te kunnen komen is het van belang inzicht te hebben in de (on)mogelijkheden die het model 

biedt. In dit deel wordl de werl<wijze van het waarde-prijs bepalingsmodel uitvoerig en praktisch omschreven. Van elke vraag 

in het model wordt In dit deel (1) het doel aangegeven, (2) een nadere toelichting verschaft en (3) worden evenlueel 

uitgangspunten omschreven. 

8 .1 STAP A_ ALGEllfENE GEGEVENS 

1. Wolk eigendom (verantwoordelijkheid) heeft de opdrachtgever? 

a: Alleen economisch eigenaar 

b: Economisch en juridisch eigenaar 

c: Alleen juridisch eigenaar 

Doel: 

Het mede bepalen van de categorie opdrachtgever. Uit het onderzoek is gebleken dat er 4 categorieën opdrachtgevers zijn 

te onderscheiden, waartussen de behoefte significant verschilt. Deze dient te worden bepaald en deze vraag omvat één van 

de eigenschappen die de categorie bepaalt. 

Toelichting: 

De economisch eigenaar (optie a) is verantwoordelijk voor zowel de stichtingskosten als het groot-onderhoud van de 

huisvesting. In de praktijk zal dit de gemeente zijn. 

De juridisch eigenaar (optie c) is verantwoordelijk voor de exploitatielasten, met uitzondering van het groot-onderhoud. In de 

praktijk zal dit in veel gevallen het schoolbestuur zijn. 

De economisch en juridisch eigenaar (optie b) is verantwoordelijk voor zowel de stichtings- als de exploitatiekosten. In de 

praktijk zal hier sprake zijn van doordecentralisatie en is het schoolbestuur zowel juridisch als economisch eigenaar. 

In het onderstaande voorbeeld is de opdrachtgever de alleen juridisch eigenaar. 

1 Welk eigendom (verantwoordelIJkheld) heelt de opdrKhtgovor? 
ell k 

Uitgangspunten: 

Slechts één van de drie opties is mogelijk. Er zal dus een keuze moeten worden gemaakt tussen de antwoordmogelijkheden. 

2. Welke functles I partJjen :wllen onderdeel uitmaken van het nieuwe gebouw? 

a: basisschool + eventueel een peuterspeelzaal 

b: basisschool. peuterspeelzaal + kinderdagverblijf 

c: basisschool. peuterspeelzaal, kinderdagverblijf + andere functies (als sportvoorzieningen. bibliotheek, etc.) 

00.1: 

Het mede bepalen van de categorie opdrachtgever. Uit het onderzoek is gebleken dat er 4 categorieén opdrachtgevers zijn 

te onderscheiden, waartussen de behoefte significant verschilt. Deze dient te worden bepaald en deze vraag omvat één van 

de eigenschappen die de categorie bepaalt. 
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Toelichting : 

De anlwoordmogelijkheden variëren van een basisschool lot een brede maatschappelijke voorziening. De opties geven het 

integratieniveau van de school weer, waarbij geldt: hoe meer functies, hoe breder de school en hoe hoger het 

integratieniveau. 

In het onderstaande voorbeeld zal een basisschool, een peuterspeelzaal en een kinderdagverblijf worden gesitueerd in het 

gebouw. 

2 W.lkd lunell •• 1 panJJen zullen onderdeel uitmaken Vin hel nieuw. 
gebouw? 

Uilgangspunten: 

Slechts één van de drie opties is mogelijk. Er zal dus een keuze moeten worden gemaakt tussen de anlwoordmogelijkheden. 

3. Wal Ie uw maximum boschlkbare budget? 

a: maximale stichtingskosten: € x ,-

b: maximaJe levensduurkosten: Ex ,-

Doel : 

In combinatie met vraag 4 wordt, aan de hand van het maximale budget en de koslen om het gebouw exact aan de minimale 

eisen Ie lalen voldoen ('minimum' budget), het budget voor extra waarde vastgesteld. 

Toelichting: 

De waarde-prijs bepaling kan zowel geschieden op basis van slichtlngskosten als op basis van levensduurkoslen. De 

voorkeur wordl hierbij gegeven aan de tweede optie, aangezien een hogere investering zich na ve~oop van tijd kan 

terugbetalen (doordat de lasten lager zijn). De levensduurkosten omvatten zowel de stichtingskosten als de onderhouds-, 

beheer- en afschrijvingskoslen. 

In het onderstaande voorbeeld is besloten op stichtingskosten te gunnen. De maximale stichtingskoslen bedragen in dil 

geval € 3,2 miljoen. 

3 Wat I. uw maxlmum t)esc.hlkb ...... budget? 

Maximale stichtingskosten 
Maximale levensduurkosten 

Uitgangspunten: 

E3.200.000 

Het maximale beschikbare budget bepaalt de maximale inschrijvingsprijs van de aanbieders. Aanbiedingen met een hogere 

inschrijvingsprijs dan het maximale budget worden uitgesloten van deelname. 

4. Wat ujn de koslen om hot gabouw precies .an uw Cen de wa1tl!IiJk vastgelegde) minimai .. oisen la I .. ten voldoen? 

a: stichlingskosten: (x ,-

b : jaarlijkse exploitatiekosten: E x ,-
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Doel : 

In combinalie mei vraag 3 wordt, aan de hand van het maximale budget en de kosten om het gebouw exact aan de minimate 

eisen te laten voldoen ('minimum' budget), het budget voor extra waarde vastgesteld. 

Toelichting: 

Ook hierbij kan de keuze gemaakt worden tussen de 'minimale' stichtingskosten en de 'minimale' jaarlijkse exploitatiekosten. 

Deze stichtingskosten zullen in de praktijk veelal zijn gebaseerd op de modelverordening voorzieningen huisvesting 

onderwijs (normvergoeding). De jaarlijkse exploitatiekosten bestaan uit onderhoud-, beheer- en afschrijvings- en rentekosten 

en overige kosten. 

In het onderstaande voorbeeld bedragen de 'minimale' stichtingskosten € 2,5 miljoen. 

4 Wat zl/n d. keKt •• al. hOI 110 bouw op lUI criteria p....:le. aan uw 
(.n d. ",.ttoHJk vIJIlgllagdo) minimlle tI.on voldoot? 

stichtingskosten (2.500.000 
jaarlijkse exploitatiekosten 

Uitgangspunten: 

Het 'minimum' budget bepaalt de minimale waarde van de aanbiedingen. Aanbiedingen met een lagere waarde worden 

uitgesloten van deelname, aangezien de aanbieding niet voldoet aan de minimale behoefte van de opdrachtgever. 

Het maximale beschikbare budget dient hoger te zijn dan het minimum budget. Wanneer beide budgetten gelijk zijn, kan 

enkel gegund worden op basis van laagste prijs. In een dergelijk geval wordt er namelijk geen ruimte geschapen voor extra 

waarde (verschil tussen maximum en minimum budget). Hoe groter het budget voor extra waarde, hoe meer waarde een rol 

speelt en hoe meer oplossingsruimte wordt gecreêerd voor de aanbieders, 

5. Wat Is de verhouding tu .. .,n de gunnlng.criterla waarde en p riJs? 

a: waarde: x% 

b: prijs: x% 

Doel: 

Het bepalen van de weging van waarde en prijs bij de uiteindelijke gunning . 

Toelichting: 

De weging geeft de mate aan waarin het aspect meetelt bij de eindberekening, Hoe hoger het percentage, hoe meer het 

aspect een rol speelt. Aanbevolen wordt dal de weging van waarde minimaal 40% bedraagt. 

In het onderstaande voorbeeld speelt waerde een even grote rol in het eindresultaat als prijs. 

6 Wil fs d. nm.udlng tu ... n d. gunnlng.crfterfa wurd. sn priJs? 

w •• r~elf-__ -:50~· O"''''~_-i 
PnIS,,-. __ -,50=,0",'11",, __ -, 

Uitgangspunten: 

Indien de weging van prijs 100% bedraagt, dan is gunning op uitsluitend de laagste prijs mogelijk. Aanbevolen wordt om de 

waarde en de prijs even zwaar mee te laten tellen (50-50). 



8 .2 STAPB:PR 51ATIESVANO G BOUWf:-N 

1. Bcoordeel t u de volgendo 34 productkenmerken door een clJIer von 0 tlm 10 biJ do kolom p",staUelactor In te vullen 

Doel : 

Het bepalen van de waarde van een (ontwerp/aanbieding van een) gebouw. 

Toelichting : 

Door het toekennen van preslaliefactoren (voor handvallen. zie deel C en 0) kan de waarde van een aanbieding worden 

bepaald. De preslatiefactoren worden gekoppeld aan de relatieve gewichlen welke in de omslag zijn weergegeven . U~ de 

prestaliefactoren (scores) blijklof de aanbieding voldoet aan de minimale eisen van de opdrachlgever. Wanneer alle 34 

kenmer!<en volledig aan de wensen van de opdrachlgever voldoen. dan heeft de opdrachtgever voor deze aanbieding zijn 

gehele budgel voor exlra waarde over (verschil lussen max. en min . budgel). Indien op één van de kenmer!<en lager dan eer 

5.5 wordl gescoord. dan voldoel de aanbieding op dil aspect niel aan de minimale eis. en wordl de aanbieding niel verder 

meegenomen. De beoordeling is als volgt: 

BeoordelIna : Drastatlefactor 
1; 0 _ 4 aspect voldoet niet aan uw minimale eisen . 
.: .i De aanbledlnQ wordt niet verder meeQenomen 
J c 4 _ 5,6 aspect yoldoet net niet aan uw minimale eisen. 

____ ~ !.a!.~c!!.n.i ~o~!....n!!t.:!~~ ~!!~~!!!e.!! __ . 
5,5 - 6 aspect voldoet precies aan uw minimale eisen. 

~ _r-----------------------
:e 1 6 - 8 aspect voldoet redelijk tot goed aan uw wensen. 
~ 

8 • 10 aspect voldoet goed tot volledig aan uw wensen 

In helonderslaande voorbeeld voldoel de aanbieding A niel aan de minimale eisen van de opdrachlgever. aangezien op 

kenmer!< 3 (inrichling) een onvoldoende wordl gescoord. Deze aanbieding wordt uilgeslolen van deelname. Aanbieding B 

voldoet bij de eersle 6 kenmerken aan de wensen van de opdrachlgever. Aanbieding escoort variêrend op de kenmerken. 

maar allen boven de minimale score (5.5). 

'" -;; 
0 
'0 

Productkenmerken A Ö B C ~ 

1 Urt.lrahn9.v.~ het schoolgebouw 80 wel 7.0 
2 KwalitB~ van de openbare ruimie 9.4 wel SO 
3 Inrlc"'i~ binneo het schoolgebouw 5 2 niet 7.0 
4 Schoolgebouw in dialoog met de plek 7 9 wel wel 6.0 
5 T oegankelïke I uitnodIlIende school 9.B wel wel 8.0 
6 Thermisch binnenklimaal lemc8f8luur tOD wel wel 90 

Uitgangspunten: 

Hel is uitgesloten dat bij het toekennen van de prestatiefactoren de prijs al bekend is. De waarde en prijs dienen 

onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld. Daarnaasl dienen de aanbiedingen niel met elkaar Ie worden vergelijken. maar 

levens onafhankelijk te worden beoordeeld. 

Hel laten beoordelen van de aanbiedingen door meerdere personen (onafhankelijk van elkaar) verdient de voor!<eur. om 

zodoende de objectivileit Ie waarborgen. 

Als hulpmiddel bij hel becordelen worden in deel C en 0 van dit handboek enkele handvatten aangereikt. 
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B.3 STAP C: PRIJS 

1. Wal ziJn de lI\Ochrijvlngsprijzen van de aanbledlngon (stichtingskosten)? 

Doel: 

Het bepalen van de (inschrijvings)prijs van een aanbieding. 

Toelichting: 

Deze prijs omvat de stichtingskosten waarvoor de aanbieder bereid is het gebouw te realiseren. 

In het onderstaande voorbeeld bedraagt de inschrijvingsprijs van aanbieding A € 2.2 miljoen. aanbieding B €2 .85 miljoen en 

aanbieding C € 2,6 miljoen. 

STAP C: KOSTEN 

Uitgangspunten: 

De inschrijvingsprijs mag niet hoger zijn dan het maximum beschikbare budget. Indien dit wel het geval blijkt te zijn. dan 

wordt de desbetreffende aanbieder uitgesloten van deelname. 

2. Wat ziJn de gemiddelde jaarlljkae kosten van de aanbiedingon? 

Doel: 

Het bepalen van de levensduurkosten van een aanbieding. 

Toelichting: 

De gemiddelde jaarlijkse kosten bestaan uit rentekosten (afschrijvingskosten), onderhoudskosten (technisch en 

schoonmaakkosten), beheerkosten (energie en beheer) en eventuele overige kosten (extra kosten door inflatie en het nelto 

contant maken van de bedragen) . De totale jaarlijkse kosten bedragen de som van alle voorgenoemde kosten. De totale 

levensduurkosten bedragen de totale jaarlijkse kosten vennenigvuldigd met 40 Gaar). 

In het voorbeeld zijn de kosten niet bekend. aangezien uitsluitend op basis van stichtingskosten wordt gegund. 

BA STAP O' ReSULTAAT 

1. Wat Is do norm? 

Doel: 

Het bepalen van de minimale waarde.prijs verhouding. vastgesteld door de opdrachtgever. 

Toelichting: 

De norm garandeert de opdrachtgever een bepaald waarde-priJs verhouding. In het algemeen dient deze nonn minimaal 100 

te zijn wanneer de weging van waarde en prijs 5Q.5Q is. Dit betekent dat de waarde even belangrijk is als de prijs. Een 

hogere norm, betekent een hogere minimale waarde-.prijs verhouding. De aanbiedingen dienen minimaal aan deze norm te 

voldoen. De nonn wordt ook wel aangeduid als de Heijmans norm. Deze Heijmans norm garandeert dus een minimale 

waarde-prijs verhouding van de aanbiedingen. 
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In het onderslaande voorbeeld bedraagt de Heijmans norm 100, wat inhoudt dat de waarde groter of gelijk dient te zijn dan 

de prijs. 

STAP 0: RESULTAAT 

LlDe HelJmano nO"" garandeerd de opdrachtgever d .• t do waarde
pril. verhouding voldoende I • . Deze no"" bedraagt: 

( Heijmans norm: I 100 I 

Uitgangspunten: 

De waarde zou in principe altijd hoger moeten zijn dan de prijs. De norm dient daarom minimaal 100 te zijn (indien de 

weging van waarde en prijs even zwaar is, zie slap A vraag 5). 

2. Resultaat 

In onderstaande tabel wordt een samenvatting gegeven omtrent de verschillende aanbiedingen. Alle aanbiedingen dienen te 

voldoen aan de gestelde randvoorwaarden, te weten: minimale waarde, maximale prijs en minimale waarde-prijs verhouding 

Indien aan alle eisen is voldaan (punt 7), dan wordt de aanbieding meegenomen. 

In onderstaand voorbeeld voldoet aanbieding A als enige niet aan de gestelde minimale waarde. Dit bleek al uit de 

prestatiefactoren in deel B. Aanbieding B doet in dit geval de 'economisch meest voordelige aanbieding' , aangezien de 

waarde-prijs verhouding het hoogste is. 

-........ .... bledlngen .. _ oJa.._ aaclltJnnkoelan A 8 C 
1 De waarde-on's vemoudln. !!Ol(, I 50% bedraaQt x 100 117 112 10_L-

De waarde-prijs verhouding, rekening houdende mei de wegingen, 
2 bodr • •• l (x 100>: 11 7 112 105 
1 Op olie produc:l~.nmerl<",,_ voldoende gescoord: "" • jo 

Op enkele productkenmerken wordt een kleine onvoldoende 
escoord: la nee n •• 

Op enkele productkenmerken wordt een zware onvokSoende 
5 eseoord: nee nee noe 
• Is er voldaan aan de voorwaarden Ilv mix Dlïs en mm waarde: • • a 
7 I • • r 'Voldaln aan ane wensen en voorwaarden: nee '1 a 

DI Winnende .anlHttdlnu IJ" ba,lt vin .lIc.htlng1lkOlt'u. glllln f'IIhnlng houdende met ct. .B 
wlalna vin wI1.rd1 In prij. dil .... oldoet IlIn IUe wln.'n In randvoorwa.rden I.: 
O. winnend ••• nbiedlng op b .. 11 nn IllohllnglkOiten, wel rokenl"ll houd.nde mei de B 
weg,lna Yin wI.rd. en pril_ dl, voldoet on ·au. wen.en In nmdYoorw.lrd.'l ll~ 

In onderstaand figuur wordt de waarde (verticaal) uiigezet tegen de prijs (horizontaal). Hoe steiler de lijn, en dus hoe groter 

de hoek met de horizontale as, des Ie gunstiger de aanbieding. Uit onderstaand voorbeeld kan worden opgemerkt dat 

aanbieding C legen een lagere prijs inschrijft, Aanbieding B heeft echter de beste (hoogste) waarde-prijs verhouding en doet 

de 'economisch meest voordelige aanbieding' , 

î€04 0 

i 
E 
~€ J,á 

f 
: 
3: 0 ,00 

( 1.0 

Waarde-priJ' ratio aanbieding 
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, 
"' 
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DEEL C: KERNWAARDEN 

In dit deel van het handboek worden handvatten gegeven voor het toekennen van prestatietactoren (stap BJ in het waarde

prijs bepalingsmodel. Per productkenmerk worden enkele kernwaarden aangereikt, waardoor de waardering wordt 

vergemakkelijkt. 

Middels de kernwaarden wordt op een zeker abstract niveau houvast geboden aan de beoordelaar, zodat doellretfend 

kan worden beoordeeld. Deze kemwaarden leveren een essentîêle 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, maar in de volgende tabel worden enkele mogelijke 

kemwaarden per kenmerk opgesomd. 
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PRODUCTkENMERKEN 
1 uttSb'elill9 van het gebouw 

2 openbare ruimte 

KERNWAARDEN 

samenhang matenalen, kleurensamenslelling. malenaalgebnJM. lransparanlie. 
modem, traditioneel, eigenti tdJ, opeg karakter 
omening. Ipee/voolZieningen. groenvoomenlngen. routing. m2. lletlenolal1ng. 
over1tapping, meubilair 

~ Inrichting (int~rieu.r en afwe=rk",rlQ:;u-) = ____ ..:k:::le!n"'" tell~~e~.é!.~tsbaar meubilair, situering, transparantie 
4 scIlooigeboIJWJiij!jïiöiiö"mel de plek eenheid mei omgevinSl gUl kleu~leIing, materlea!, hoogl •• vcrm . _ __ ._ 

5 toeganke4ijke I uitnodigende senooi 

8 lhennisdl binnenklInaat (lempenolUur) 

7 bVVlenlud '\l klm aal (tuchtvenIJlalie) 

breedte gangen (rolstoel), duidelijke ingang. hoeveelheid ingangen. 
groenvoorziening, open karakter 
opwonningstljd. koelmogeljkhaid (1Iir<:o). comfort (.angena.m~ 
seClOMlrwannlng (compar1lml",ering), lerugwinninQ, warmlepomp 
lucht\'eNef'SJng, mechanische of gebalanceerde ventilatie 

8 geüd en .koeollek nogalmtijd. geluidillOl.tie wonden. goUdal>oc>flMnnd. m-'" 
__ ~~~~~ ___________ _ ~~~I~a~eIUid~'~, ~n3~I~ _ __________ ~ _________ ~ 

9 hchl en uitzicht hoe~~oetrediOg. zonwering! verduistertn 
" ' 0 apon, niot benauwende geb<>UWStruClWr breedl. aang.n, nooduitgangen, Iran.".,"., leagbouw 

11 ~r~chlîng in en rondom het gebouw schemerverlichtin • noodverlichti . inbraakvertichtin • lichtsterkte 

12 vend.1sme __ gebouw en 1",",1n Clmera".-hel<wer1<. u.en, comportimentoring. - . inbrtakwerond glu, 
inpandige regenpoJpen. bevel!glng 

~~en en beschui lerrein besdlutling in openbare Ni~teC'.",h",.k~we~JI<~. ~.'!:ze~l'!!ting-'ll:-===:;--o=:-:::==-
14 ond . .... ~ pannera In hal gebouw sportvoorzieningen. blbi_, klnderopvang. peutenpeelzaol, BSO, centrum 
(~v~m~_~~s~~~I~I __ ~~~ __ ~~~gd~&~g~e~~~n,~~~'~~~~~~~:~~~ __ ~ __ ~ __ ~~~ ______ _ 

15 ~~:o~derwijsondersteunende functies in de ~~::~~~t' winkels, kSnioren, tandarts, pedagogiek, sd1ookJoctor, 

18 loeganke6jk VOOf'artemen s. jiëiale Îng"'-.-ng-.-com-p-• ...,r1I~me-ï1îè'îfriö ...... - il!V- 'tiêOiëfjj!Iijj_ ..... _"'&6ëfièêi....,-~: -wrI<~_---ttom--e-n-
17 oplirnati'a«en nullig -AoeroF>f)eMak m2 nullig vloeroppervlak, weinig verkeersruimten of ook voor andere fundies 

i 18 ICT mogelIJkheden In hel schoolgebouw _uitingen in het gebouw comput .... digitale _en. beruners. 
__ _ ~~.raIe server. tetevisie unsluiting, Ielefoon 

19 makkelijk Indeelbare rlJimlen 

20 m...nunctlonele ruimten 

flexibele wanden/deuren/meubilair (verplaatsbaar, beweegbaar), 
bereikbaarheidJvertichlingJvoorzieningen bij andere indeling 
beper1<ing m2 vloeroppofVlak doom.1 !Me luncIIn -.len gecoonbO>eerd 
(aula + aymlokaa~ lribune+lrap. Iok.a1_nl~adenuOnl.), 

___________________ ~sb .. r metJbflalr, voorzierIngen, alwe!1dng (_, _I 
21 meervoudig gebruik van ruimten 

22 eenvoudig I. _ en geDoirW 
23 p~rkeer- en stopplaatsen op ~ terrein 

24 logische routing binnen het schoolgebouw 

25 logische routing buiten hel schoolgebouw 

26 u eidbaar en mkMlpbaar gebouw tn dil 
toekomst 

27 aanpasbaar gebouw fn CIe loek.omst 

28 n.ïmlllR g_kl ""'" andere 
""""",,Is gerelaleerd! 

verhuurbaarheid ruimten, uitstraling, indeelbaarheid, seperate toegang, .e 8 IeT 
ontsluiting AebOUw, meerdere In-Iul1gangen. t08Qank!lllkhekt _____ _ 
aant~1 en situenng (fiets en auto) 
bere._aid rlJim10n middels gangen. gescIlelde YOr1<OOBSIromen (!!Cv 
boven- en onde_ gesclNrid.n), centrale ha~ divane ~ 
b!wogvoilzerinp 
fiet~roLJte, verkeersplan, looproutes CC! lJer1<eefS!.lromen boven- en onderbouw 
eschelden ekfen 10 route voor externen 

aernonlabele tM..--,. Iunder1ng, Orale ~. ~ dragend. 
wenden, aantal uilbreidingomogefli_ 
demontabele binnenwanden, eenvoudig vervangbare materialen, overspanning 

draa structuur, stram,=i.,!:,nm~aa"!I.,-;=.,,,,==.,..-======= __ ..... 
_ n ean werIt-1 woonelsen, IC't.1iIiîd_, ~ "'""'''-'' 
weinig glas (geen elalage) 

29 schoonmaakarme materialen en slimme routl'lg kone schoonmaakrouie, stofwerende materialen (frequentie), eenvoudig 
_----------------------:..,,=OO<~' ::le'-'m,,"~~~..!!!!Ï~~,e~idsin!ensjvi~I.!!.il L. _ __ -----

30 onderhoudsarme materialen en sfimme rouflng korte route. sludentproof (slootprooI), arbeid8int:enaMleit. frequentie 

31 energiezuinige materÎalen en ~stallalies 

32 slmrne routing en compartimentering lav beheer 

33 d.ull'Dm~ materialen 

34 milieu ontlastende materialen 
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DEEL D' PRENTENBOEK 

In dit deel van het handboek worden handvatten gegeven voor het toekennen van prestatiefactoren (stap S) in het waarde

prijs bepalingsmodel. Per productkenmerk wordt een referentie gegeven. waardoor de waardering wordt vergemakkelijkt 

Het prentenboek kan zowel bij het waarderen van aanbiedingen (ontwerpen) als het waarderen van bestaande gebouwen 

worden toegepast. Het boek is uitsluitend bedoeld om handvatten te geven voor de beoordelaar. 

Om de objectiviteit te waarborgen. kunnen de gebouwen door meerdere personen worden gewaardeerd. De waardering 

dient afzonderlijk te geschieden. Grote verschillen in waarderingen kunnen na aHoop middels een discussie worden 

verklaard en opgehelderd. Verschillen kunnen met name optreden bij (subjectieve) kwalitatieve criteria. 

Per productkenmerken worden handvatten gegeven in de vorm van referentiemaleriaal. De nonn (de waardering van de 

referentie) dient, om de objectiviteit te kunnen waarborgen, door de beoordelaar zelf vastgesteld te worden. Het is aan te 

bevelen dat de beoordelaar deskundig is op het gebied van huisvesting van primair onderwijs. 

Voorbeeld 

Het onderstaande voorbeeld biedt de beoordelaar referentiemateriaal, dat de beoordeling kan vergemakkelijken. Dit 

voorbeeld heeft betrekking op een kwalitatief criterium, namelijk de uitstraling van het gebouw. Er worden drie opties 

weergegeven die betrekking hebben op het productkenmerk 'uitstraling'. Optie 1 omvat de minimale waarde, of creêert het 

minste waarde in vergelijking met de overige 2 opties. Als referentie wordt bij dit productkenmerk een afbeelding 

opgenomen, met de bijbehorende score. Deze score dient als indicatief te worden beschouwd. In de kolom score dient een 

prestatiefactor te worden toegekend aan aUe opties. Deze score dient door de beoordelaar zelf te worden vastgesteld. 

aangezien optie 2 bijvoorbeeld volledig aan de wensen van de beoordelaar voldoet (score 10), terwijl dit door een andere 

beoordelaar als redelijk wordt beoordeeld (sccre 7). Wanneer de sccres zijn ingevuld, kiest men de optie die het meest van 

toepassing is op de te waarderen aanbieding. De score wordt overgenomen in deel B van het WP-model. 

1 vllltl8l1ng ... n ~.I gobouw 
kenmerken ven het gebouw 

eenvoudig (re~thoekig) en 
steenachtige mateJialen 
enkele uitkragingen en meerdere 
materiaJen 
verschillende materialen, 
uitkragingen, overstekken, details 

leo,. 

OpUe 2. 
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Alle 34 te waarderen productkenmerken worden voorzien van referentiemateriaat. Dit kan aan de hand van een afbeeldin! 

zijn. maar ook aan de hand van prestaties of functies. Dit prentenboek dient ter vergemakkelijking van het toekennen van d, 

prestatiefactoren in stap B van het waarde-prijs bepalingsmodet. De referentie dient als indicatief te worden beschouwd. D, 

norm dient zeff door de beoordelaar te worden vastgesteld bij de 'score' kolom. 

1 uitstraling van Itel gebouw 
kenmerken van het gebouw 

2 

3 

eenvoudig (rechthoekig) en 
steenachtige materialen 
enkele uitkragingen en meerdere 
materialen 
verschillende materialen. 
uitkragingen. overstekken. details 

2 openbare ruimte 

acore 

percentage groenvoorzieningen (groen + water) 
op de openbare ruimte 

1 minder dan 10% 
2 - 25% 
i 35% 

voorzieningen 

1 geen 
2 zandbak + banken 
3 als 2 + niveauverschillen 

score 

SCOre 

~ 
, • I . .... . ... ,.---., 

- J ' 1.- __ 

J I 

Optie 1 

OpUe2 

Optie 3 

Optie 1 

Optie 3 
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a 

3 Inrichting I Interieur I atwerklngllnivoau 
kenmerken van het interieur 

2 

3 

simpele afwerking, kaal en sober, 
standaard materialen 

meerdere materialen, samenhang 

gedetailleerde afwerking, 
verschillende materialen, diverse 

4 gebouw in dialoog mot de plek 
eenheid met omgeving 

1 geen 
2 hoogte en kleur 
3 hoogteL. materiaal, kleur en vorm 

5 toegankeliJke, uitnodigende school 

score 

score 

wijze van toegankelijkheid voor minder validen 

score 

2 

3 

belemmering door obstakels, hulp 
door derden noodzakelijk 
dmv een hellingbaan 
zonder voorzieningen eenvoudig 
zelfstandig to~~~lijk 

b herkenbaarheid van de hoofdentree 

2 

3 

als andere ingangen 
geaccentreerd In gevelvlak door 
dubbele deur en naambord 
zeer geaccentreerd in gevelvlak 
(door kleurstelling, materiaal, glas, 
luifel), wachtvoorzieningen, 

score 

a 

b 

Optie 3 

Opûe3 

8 thermisch binnen klimaat (temperatuur) 
temperatuur tijdens gebruIkstijd in het 
stookseizoen (winter) onder de 19' C In 

1 10% 
2 5% 
3 3% of minder 

score 

temperatuur tijdens gebruikstijd in de zomer 
boven de 25,S· C in percentage 

1 10% 
2 5% 
3- 3% of minder 

score 
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7 bi"nenklima~t (luchtventIlatie) 
a relatieve vochtigheid in percentage 

1 20% tot 60% 
2 25% tot 55% 
3 35% tot 55% 

score 

concentratie C02 in ppm bij bezettingsklasse 
b B2, 2 m2 per persoon 

1200 
2 1000 
3 800 of miridër 

c luchtventilatie voorzieningen 

2 

3 

uitsluitend natuurlijke ventilatie, 
maar beperkt regelbaar 
mechanische ventilatie of te openen 
ramen per 2 stramienen 
gebalanceerde ventilatie 

9 visueel comfort 
percentage van het geveloppervlak waar 

a daglicht kan toetreden 

10% 
2 15% 
3 20% 

score 

score 

score 

verlichtingssterkte van het kunstlicht op het 
b werkvlak in LUX 

200 
2 400 
3 meer dan 600 

score 

c voorzieningen tbv reductie van zoninstraling 
score 

2 

3 

geen voorzieningen 
zonwerende 
beglazing/binnenzonwering 
buitenzonwering 

8 audiologisch comfort (geluid & akoesliakl 
a geluidswering van de gevel in dB(A) 

20 
2 22 
3 240fmëer 

score 

achtergrondgeluidniveau van de installaties in 
b dB(A) 

135 
2 33 
3 31 of minder 

score 

c geluidisolatie tussen ruimten onderling in dB 

d 

minder dan -20 
2 -15 
3 -100f meer-

__________ ~s ... core 

nagalmtijd in seconden (zonder inrichting) 
____________ -=5coro 

1 
2 0,8 
3 - 0,6-0""f-m""'in- d.,-e-r--------------------
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10 open, niet benauwende structuur 
voorzieningen en kenmerken 

2 

3 

geen 
extra brede gangen 
als 2 + transparanlie en 
overzichteliJkheid, grote ruimten 

11 verlichting in an rondom het gebouw 
percentage van het terrein dat tijdens 

a gebruikstijd niet permanent is verlicht 

50% of meer 
2 25% 
3 15% of minder 

percentage van het gebouw dat lijdens 
b gebruikstijd niet permanent is verlicht 

15% of meer 
2 10% 
3 5%- of minde_r __ _ 

13 geborgenheid en b~çhuttfng terreIn 
wijze van terrefnbegrenzlng 

--halfhoge afscheiding van enkeide 
speelplaats 

2 hoge afscheiding (2 m) van enkel de 
s~elplaats 

3 hoge afscheiding van het gehele 
terrein 

seore 

scoro 

score 

score 

14 onderwijsonderslaunende partners 
aantalonderwijsondersteunende partners in het 
gebouw 

geen 
2 1 
3 2 of meer 

16 toegankelijkheid voor externen 
verkeersvoorzieningen 

geen_ 
2 separate ingang 

separate ingang, looproutes, 
3_ e§!rkeergeleg!!!,heid 

score 

12 vandalisme werendheld 
anti-vandalisme maatregelen 

geen voorzieningen 
gesloten entreegevel, camera bij 

2 entree 
gesloten terrein + camera's + 

3 graffitywerende coating 0P.2e gevel 

~'~~ J.~...::' ~ . . ' .P',~ .' _ 'T __ 
,-' .- ... ~ 

--~ __ ..--r. 
I ;;.~"-

'_,1. '. 

Optie I 

score 

15 n/et-onderwiJaondel'llteunende functies 
aantal niet-onderwijsondersteunende functies in 
het gebouw 

geen 
2 1 
3 2 of meer 

score 

----- ---
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17 optimalisering nutUg vloeroppervlak 
a verkeersruimten in percentage van het NVO 

score 
20% afmeer 

2 15% 
3 10% of minder 

b constructief oppervlak als percentage van avo 

1 meer dan 15% 
'2 13% 
3 10% of minder 

19 Indeelbnrh.ld van de ruimten 

score 

voorzieningen tbv flexibel in te delen ruimten 

s~«!.. 
geen 

2 verplaatsbaar kasten, schuifdeuren 
3 verplaatsbare I beweegbare wanden 

21 meervoudIg ruImtegebruik 
verhuurbare ruimten (separate Ingang, 
voorzieningen, afsluitbaar) aan derden als 
percentage van het totaal aantal ruimten 

--
-

score 
1 0% 
2 10% 
3 25% of meer 

22 ont51ulling Van het gebouw 
toetredingsmogelijkheden van het gebouw in 
aantal gevelzijden 

1 1 
2 2 
3 meer dan 2 

score 

18 ICT voorzjenlngen 
toepassingmogehjkheden voor leerlingen 

score 
~Iefoon + Internet op 1 locatie (30---

werkplekken) 
2 als 1 op 2 tot 3 iOcaties 

als 2 + digitale schoolborden, 
3 

beamers 

20 multifunctionaliteit van de Nlm!en 
ruimten tevens door andere gebruikers te 
gebruiken als percentage van het totaal aantal 
ruimten 

1 0% 
2 25% 
3 50% of meer 

score 

17 



23 parkeer. on stopplaatsen op eigen terrein 
verhouding tussen het aantal (1) parkeer- en 

a stopplaatsen op eigen terrein en m2 BVO 

1 meer dan 1 :200 
2 1:150 
3 1:100 

8core 

verhouding tussen het aantal (1) m2 fietsstalling 
b en aantal leerlingen 

1 1 :10 
2 1:8 
3~ : 5 

c wijze van stallen 

1 onoverdekt 
2 gedeeltelijke overdekt 
3 geheel overdekt 

24 logische routing binnen liet gebouw 

score 

score 

aantal richlingsveranderingen vanaf hoofdtrap 
a tot de verst verwijderde werkplek 

1 4 
2 3 
3 0 of 1 

b verkeersstromen in het gebouw 

2 

3 

1 hoofdstroom naar 1 trappenhuis 
meerdere stromen naar 
verschillende trappenhuizen 
als 2 en boven- en onderbouw 
gescheiden 

c breedte van de hoofdtrap(pen) in mm 

1100 
2 1200 
3 meer dan 1300 

25 logische muting bulten het gebouw 
verkeersstromen op het terrein 

1 geen duidelijke verkeersstromen 
-2- gescheide fiets- en 

voetgangersroute 
als 2 + andere scheiding routes 

3 (extemen, docenten, boven- en 

score 

~ore 

score 

score 

onderbo~-L _ 

OpUe2 
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26 uitbreidbaar en InkrImpbaar gebouw 
aantal gevels uitbreidbaar (geen dragende 

a wand) 
Bcore 

1 alle 
2 alle op 1 na 
3 alle op meerdere na ,-

b type draagstructuur 
IIcore 

1 stapel 
2 stapel en skelet 
3 skelet 

27 nnpasbaarhefd gebouw In de toekomst 
mogelijkheid tot indeling volgens een bepaalde 

a gevelstramienmaat in mm 
score 

1 tussen 1800 en 3600 
2 2800 ,;;;;;- ---
3 3400 mm ------

b aanwezige ruimten bepaald door dragende 
obstakels 

2 

3 

indeelbaarheid wordt volled ig 
bepaald door moeilijk ol niette 
verwijderen dragende obstakels 
10% wordt belemmerd door 
obstakels 
minder dan 5% wordt belemmerd 
door obstakels 

score 

-

c ~e~~~~~~dt~:t:;~::~ deuren etc elders in 

2 

3 

geen mogefijkheden 
weinig wanden verplaatsbaar 
(demontabel) 
veel wanden verplaatsbaar, 
systeemplafond 

score 

3600 L 1800: 1800: 

Opbe 1 

I 1500 I 1500 I 1500 : 

Opue3 

28 InpasslngsmogeflJkheden andere functies 
voldoet aan de kenmerken/voorzieningen 

1 
2 

3 

geen 
flexibele indeling 
flexibele indeling, woon&werkeisen, 
voorzieningen (ICT, installaties) 

Bcore 
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29 schoonmaakarme materialen 
bereikbaarheid van de gevel met aanwezige 

a voorzieningen 
score 

2 

3 

alle gevels niet of moeilijk te 
bereiken 
alleen alle gtasdelen makkelijk te 
bereiken 
alle gevels optimaal te bereiken 

, -

aantal stofaantrekkende materialen in de school 
b (frequent schoon te maken materialen) 

score 
vloerbedekking , gordijnen, 
schoolborden, etc (zachte 
materialen) 

2 zowel zachle als harde materialen 
3 uilsluitend harde materialen 

c voorzieningen tbv schoonmaakonderhoud 

-

score 
geen voorzieningen 

2 centrale werkkast bestemd voor 
meerdere bouwlagen 

3 als 2 + ~enl!ale.J:lp~agmogelijkheid 

31 energiezuinige materialen & Insta llaties 
Energie Prestatie Coefficient 

1 1,4 
2 1.2 
3 1 of lager 

___ .:s;core 

32 routing & compartimenleringlav beheer 
aantal mogelijkheden tot verdeling van het 
gebouw in units (afsluitbaar en eigen ingang) 

1 0 
2 
3 2 of meer 

33 duurzame materialen 
toepassing van duurzame materialen 

1 geen 
2 weinig duurzame materialen 
3 veel duurzame materialen 

score 

score 

30 onderhoudsanne materialen 
a schilderwerkzaamheden om het aantal jaren 

2 

3 

buiten om de 0 tot 4 jaar, binnen om 
de 0 tot 8 jaar 
buiten om de 5 jaar, binnen om de 
10 jaar 
buiten om de 6 jaar, binnen om de 
12 jaar 

b voorzieningen tbv technisch onderhoud 

2 

3 

geen voorzieningen 
centrale werkkast bestemd voor 
meerdere bouwlagen 
als 2 + centrale opslagmogelijkheid 
voor technisch onderhoud 

r 
...... ...., ...... unit 

unit 

Optie 2 

34 mllleuonliastende materialen 
a alternatieve energiebronnen 

-1 traditioneel energiegebruik 
2 energie terugwin22ing --

:.- ;~~~:~ van duurzame/natuurlijke 

b milieu ontlastende materialen 

1 geen 
2 toepassing van veel hout 

6core 

score 

score 

score 

3 recyclebare materialen (cradIe2cradle) 
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SLOT 

In deze bundel (bundel 3) is allereerst het onderzoek beknopt samengevat. De belangrijkste conclusies met betrekking 

tot dit onderzoek (deel I) zijn toegelicht in deel 111 van deze bundel. Daarnaast is het uiteindelijke product (het waarde

prijs bepalingsmodel) praktisch uitgelegd in deel IV. Bovendien worden enkele handvatten aangereikt om het 

waarderen van basisschoolgebouwen te vergemakkelijken. 

Ik hoop dat zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers de noodzaak inzien van het denken in waarde en meerwaarde. 

Het uiteindelijke doel is dat er meer gebouwen aansluiten op de werkelijke behoeften van de opdrachtgevers en 

gebruikers. Gebouwen met een betere waarde-prijs verhouding hebben een positieve invloed op de werkprestaties. de 

omgeving en de maatschappij. 

Voor eventuele vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met de auteur. 

Bedankt' 
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Zie ommezijde voor de tabel. 

0. tabel I .. tot .tand gekomen na uitvoerig onderzoek. Voor het complete onderzoek wordt •• !Wuen naar 
deel!. 



1 2 3 4 
Productkenmerken 

Groep 

1 uitstraling van het gebouw 2,2% 3,1% 2,6% 2,9% 

2 openbare ruimte 1,9% 2,9% 2,5% 2,8% 

3 inrichting (interieur en afwerking) 2,4% 3,0% 2,9% 3,1 % 

4 schoolgebouw in dialoog met de plek 1,5% 2,3% 1,7% 2,0% 

5 toegankelijke I uitnodigende school 2,4% 3,3% 2,7% 3,0% 

6 thermisch binnenklimaat (temperatuur) 2,7% 3,0% 3,2% 3,1 % 

7 binnenlucht klimaat (luchtventilatie) 2,6% 2,9% 2,9% 3,0% 

8 geluid en akoestiek 2,6% 2.9% 3.1% 3.1 % 

9 licht en uitzicht 2,4% 3.0% 2,9% 3.0% 

10 open, niet benauwende structuur 3.1% 3,6% 3.5% 3,5% 

11 verlichting 3,0% 3.3% 3,0% 3.1 % 

12 vandalisme werend gebouwen terrein 3,0% 3,1% 3.3% 3.1 % 

13 geborgen en beschut terrein 1,6% 2,0% 1.9% 1.8% 

14 onderwijsondersteunende partners 2.6% 2,3% 1,9% 2,1 % 

15 niet ond.ondersteunende functies 2.0% 1,8% 1.4% 1,7% 

16 toegankelijk voor externen 2.2% 2,2% 1,4% 1.8% 

17 optimaliseren nuttig vloeroppervlak 3,5% 3.3% 2.9% 2,9% 

18 ICT mogelijkheden in het schoolgebouw 3.4% 3.7% 3.0% 3.1% 

19 makkelijk indeelbare ru imten 3.7% 3,6% 2.6% 2,9% 

20 multifunctionele ruimten 4.2% 4,2% 3,2% 3,5% 

21 meervoudig gebruik van ruimten 3.0% 2,8% 1.8% 2,2% 

22 eenvoudig te bereiken terrein via infra 3.0% 2,9% 3,2% 2,8% 

23 parkeer- en stopplaatsen op het terrein 2,9% 2.7% 3,2% 2,8% 

24 logische routing binnen het schoolgebouw 3,3% 3,3% 3,4% 3, 3% 

25 logische routing buiten het schoolgebouw 2,7% 2.8% 2,8% 2,8% 

26 uitbreidbaar en inkrimpbaar gebouw 2,6% 1,8% 2.1% 2,1% 

27 aanpasbaar gebOUW in de toekomst 3,1% 2.5% 2.6% 2.6% 

28 ruimten geschikt voor andere functies 2.2% 1,6% 1,2% 1.5% 

29 schoonmaakarme materialen 3,8% 3,1% 4,5% 3.8% 

30 onderhoudsarme materialen 4.1 % 3,3% 4,8% 4,0% 

31 energiezuinige materialen en installaties 3,8% 2,9% 4,1% 3,6% 

32 slimme routil}9&compartimentering tav beheer 3,9% 3.5% 4,5% 4,1% 

33 duurzame materialen (levensduur) 3,9% 3,8% 4,6% 4,2% 

34 milieu ontlastende materialen 3,2% 3,1% 3,6% 3, 3% 

Tabel. (elatief Q@WIchtperkenmerk percategorre opdrachlgevel'S kwanlltalief weergegevon 

H"t relatieve g&WlCl'lt geeft de mate aan waarin ""n bepl!sld kenmer1l bijdraagt aan hét creêren van waard .. 




