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VOORWOORD 

Voor u ligt de afstudeerscriptie van Tim Kloet. Met dit afstudeeronderzoek wordt de studie Bouwkunde, 

masteropleiding Construction Management and Engineering (CME) aan de Technische Universiteit Eindhoven 

afgesloten. Het afstudeeronderzoek is doorlopen bij Heijmans Bouw B.V. te Rosmalen. Dit rapport is opgesteld als 

één van de verplichte onderdelen van het afstudeerproces en bevat de opzet en resultaten van het onderzoek. Ik 

heb ernaar gestreefd om met het onderwerp en de aanpak mijn competenties verder te ontwikkelen. Wat betreft 

onderwerp is een voorwaartse integratie van aanbieders vanuit een marketing benadering leidend geweest bij de 

keuze voor Heijmans en het thema. Wat betreft de aanpak heb ik vaardigheden ontwikkeld waarover een 

academicus behoort te beschikken . Niet alleen is mijn houding ten aanzien van informatie en bronnen kritischer 

geworden, ik heb tevens voor het eerst geoefend met de instrumenten van kwantitatief onderzoek. Dit had ik 

mijzelf vooraf als één van de doelen gesteld. 

Tijdens het afstuderen is de Futuresite afstudeerklas zeer nuttig gebleken door het continue contact met 

medestudenten, waarbij de intervisie trainingen een instrument zijn gebleken dat ik in de toekomst vaker zal 

gebruiken. Het hoogtepunt van het contact met mijn 'toekomstige netwerk' is natuurlijk de reis naar Rusland. 

Bij de totstandkoming van het rapport ben ik dank verschuldigd aan Heijmans, met name aan manager corporaties 

en onderwijs Peter Frolichs, die tevens mijn begeleider was. Ook wil ik Hilde van der Velde bedanken, die in de 

opzet van het onderzoek veel sturing heeft verleend vanuit een goede procesmatige benadering. Daarnaast ben ik 

dank verschuldigd aan alle personen die hebben meegewerkt aan interviews en gesprekken over de huisvesting 

van primair onderwijs. Betreffende de begeleiding van CME wil ik Frans van Gassel bedanken voor zijn vooral 

procesmatige ondersteuning in het onderzoek en Ger Maas voor zijn kritische en vooral wetenschappelijke 

houding. Ik ben erg blij dat ik deze houding voor mijzelf in het laatste project nog naar een hoger niveau heb 

kunnen tillen. 

Rest mij nog dank uit te spreken naar de mensen in mijn directe omgeving. Mijn ouders die, ondanks de vele 

uitstapjes die ik maakte, bleven geloven in een goed eindresultaat. Maar ook Arjan Walraven met wie ik op 

kantoor soms oneindige discussies kon voeren over onderzoek doen en de bijbehorende pro's en con's. Als 

laatste wil ik Suzanne bedanken die mijn dagelijkse beslommeringen 8 maanden aan moest horen en dit goed kon 

<elati'J 

~1~ 
Tim Kloet 

Studentnummer: 0497349 

Eindhoven, 23 mei 2008 



SAMENVATTING 

Dit onderzoek heeft geleid tot een hulpmiddel waarmee de aanbieder een full service strategie kan concretiseren 

voor het benaderen van opdrachtgevers van primaire onderwijshuisvesting. De beoogde toehoorder van het 

onderzoek is de Business Development afdeling van een aanbieder met een dergelijke strategie voor integratie 

van activiteiten. De theoretische relevantie uit zich in de combinatie van methodisch geanalyseerde procesmatige 

wensen van opdrachtgevers met een bijdrage aan de wetenschappelijke onderbouwing van waardecreatie door 

innovatieve contracten. De maatschappelijke waarde van het onderzoek is verwezenlijkt in het hulpmiddel dat 

aanbieder en opdrachtgever dichter bij elkaar brengt in een onderlinge dialoog waarin waardeontwikkeling voor de 

opdrachtgever centraal staat en de condities worden beschreven waarbij deze maximaal is. Uiteindelijk worden 

beide partijen in staat gesteld om hun primaire bedrijfsproces te optimaliseren, wat tot basisscholen leidt die op 

lange termijn meer aan de wensen voldoen. Onderzoek naar de huidige situatie van huisvestingsontwikkeling in 

primair onderwijs alsmede onderzoek naar theorieën over marketing en consumentengedrag en onderzoek naar 

de procesmatige wensen van de opdrachtgever hebben bijgedragen aan de input van het hulpmiddel: een 

leidraad voor een geïntegreerde marktbenadering. 

Huisvesting primair onderwijs 

De huidige ontwikkeling in onderwijshuisvesting is dat veranderende eigendomssituaties meer professionele en 

slagvaardige opdrachtgevers oplevert die de schaalvoordelen van partnering in multifunctionele 

huisvestingsvraagstukken inzien. In veel gevallen heeft deze professionalisering echter nog niet plaatsgevonden 

waar er wel vraag is vanuit gemeenten en onderwijsbevoegd gezag naar een meer inhoudelijke benadering van 

de ontwikkeling van huisvesting. De aspecten die in de eerste fasen van ontwikkeling sterk naar voren komen zijn: 

Een onmiskenbare vraag naar Brede Scholen; 

Een schaalvergroting die leidt tot positieve beïnvloeding van stichtings- en exploitatielasten; 

Exploitatie afspraken die hierbij het kritieke aspect in de samenwerking vormen; 

De focus op een levenscyclus kostenbenadering die alleen mogelijk is na samenvoeging van gemeentelijke 

en Rijksfondsen. 

Onderzoek naar het gemeentelijke apparaat toont aan dat de mogelijkheid bestaat om, in plaats van het volgen 

van de modelverordening voor verdeling van verantwoordelijkheden, een strategisch Integraal HuisvestingsPian 

(I HP) op te stellen. Uit een 'Op Overeenkomst Gericht Overleg' tussen gemeenten en schoolbesturen ontstaat een 

nieuwe visie op de verdeling van verantwoordelijkheden en de eigendomsverhoudingen. Een aanbieder kan 

aansturen op het houden van deze dialoog om daarin te coördineren en meerwaarde te bieden. 

Marketing 

De keuze voor een geïntegreerde projectaanpak door een opdrachtgever wordt bepaald door de condities: project 

karakteristieken, opdrachtgevers karakteristieken, aanbieders karakteristieken en de project netwerk 

karakteristieken. Hierin zijn vereisten opgesteld waaraan de situatie moet voldoen voor een positieve houding van 

de opdrachtgever ten aanzien van het betrekken van een aanbieder in de ontwikkeling. De perceptie op de 

condities kan door de aanbieder worden beïnvloed door instrumenten die in dit onderzoek weergegeven worden. 

Hiermee kan de aanbieder de full service strategie concretiseren om de markt te benaderen met een 

geïntegreerde projectaanpak. Functioneel specificeren noodzaakt een dialoog over de gewenste proces- en 

productwaarde voor de opdrachtgever. Vanuit de levenscyclus gedachte is functioneel specificeren gericht op 

output en kan men de aanbieding vervolgens selecteren op meeste waarde (of EMVA). Andere instrumenten 

dienen tijdens een partnering te faciliteren in het meten en monitoren van de output. In het juridische 

aanbestedingskader zijn hiervoor het raamcontract, de concurrentiegerichte dialoog en de PPS-concessie met 

beschikbaarheidsvergoeding te hanteren om output vast te leggen. De output die in de dialoog wordt vastgesteld, 

vormt de basis voor de geïntegreerde projectaanpak. 
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Analyse 

De procesmatige wensen van de opdrachtgever zijn in kaart gebracht door middel van een enquête onder 209 

gemeenten, schoolbesturen en schooldirecties. Een perspectief op dit inkoopgedrag toont aan dat deze wensen, 

gemeten als gewenste inspraak in procesonderdelen, vrijwel homogeen zijn. De belangen zijn hoog in alle 

onderzochte fasen tot aan een gunning. Wat betreft de perceptie van de respondenten op de fasen in de dialoog 

kan worden gesteld dat de volgende procesonderdelen onderscheiden moeten worden: visievorming, oriëntatie 

context, opstellen uitgangspunten, afspraken over uitwerking programma, afspraken over bouw programma en 

afspraken over het beheer en onderhoud tijdens de exploitatie. Er wordt geconcludeerd dat het doorlopen van een 

proces dat aan de wensen voldoet een relatief belang geniet van 15% ten opzichte van de andere doelen in de 

fasen tot aan de gunning. Er is aangetoond dat opdrachtgevers overtuigd dienen te worden van de meerwaarde 

van een samenwerking zonder hierbij de unieke waarde van de verschillende aspecten van een schoolgebouw te 

verliezen. De gescoorde belangen bij proces- en sub-onderdelen tonen de noodzaak tot aantoonbare inspraak in 

alle onderdelen. Het meeste belang wordt gehecht aan de afspraken met betrekking tot de exploitatie, wat 

verklaard wordt door de verdeelde eigendomssituatie. De scores zijn vergeleken met de aanwezigheid van 

competenties met als resultaat dat er meer competenties afwezig zijn dan er aan inspraak wordt gewenst. 

Ontwerp 

Om de opdrachtgever te overtuigen van de voordelen van een geïntegreerde projectaanpak dient aan condities te 

worden voldaan die in een model in vier onderdelen weergegeven kunnen worden: 

Project karakteristieken: de condities van de project karakteristieken stellen dat het project een status als 

strategisch of innovatief project dient te hebben. Deze condities vergroten de onzekerheid en de perceptie van 

de complexiteit waardoor de opdrachtgever ondersteuning zoekt in de procesonderdelen. De aanbieder 

beïnvloedt de conditie door het aantonen van begrip van de problematiek en aandragen van mogelijke 

oplossingen. De oplossingen worden invulling gegeven met instrumenten om de financiële constructie te 

coördineren. Daarnaast worden vaardigheden met betrekking tot functioneel specificeren, selecteren op waarde 

en het op lange termijn periodiek meten en evalueren van de waarde getoond. 

Opdrachtgever's karakteristieken: een geïntegreerde projectaanpak vindt veelal plaats wanneer de 

opdrachtgever een open houding heeft ten aanzien van een directe interactie met aanbieders. De houding wordt 

bepaald door de bedrijfsproposities en competenties van de opdrachtgever. Uit de analyse is naar voren 

gekomen dat er instrumenten zijn waarmee het inkoopgedrag van opdrachtgevers kan worden beïnvloed. 

Aanbieder's karakteristieken: de aanbieders' bedrijfspropositie wat betreft doelstellingen en waarden dient op 

één lijn te staan met die van de opdrachtgever. Hierdoor wordt wederzijds vertrouwen gestimuleerd. Een full 

service strategie wordt als basis beschouwd om de competenties aan te tonen die over de gehele bouwketen 

gevraagd worden door de opdrachtgever. Instrumenten als juridische raamwerken in het aanbestedingsrecht en 

het intern selecteren van 'adaptieve verkopers' leiden tot een hogere relationele congruentie. 

Project Netwerk karakteristieken: een geïntegreerde projectaanpak kan worden gekarakteriseerd als een 

veranderende plaats van de aanbieder in het netwerk waarin alle betrokken partijen de projectspecificaties naar 

eigen inzicht vertalen en dus veranderen in de loop van de tijd. Instrumenten als gezamenlijke 

probleembenadering leiden tot een hogere relationele congruentie, waarbij aantoonbare ondersteuning van een 

aanbieder gewenst is. 

Conclusie 

Het concretiseren van de strategie naar een marktbenadering voor primair onderwijs wordt vergemakkelijkt door 

de gestructureerde weergave van de vereiste condities en de instrumenten waarmee de aanbieder deze condities 

positief kan beïnvloeden. Dit inzicht kan gebruikt worden bij het pro-actief benaderen van opdrachtgevers om een 

dialoog te starten over het procesmatige concept voor nieuwbouw, verbouw of beheer- en onderhoudscontracten. 

Door middel van de dialoog wordt een relatie meer gebaseerd op de inhoudelijke meerwaarde en daar wordt naar 

gevraagd door de opdrachtgever. 

TU Eindhoven en Heijmans Bouw V 
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1.1 

1 INLEIDING 

In het eerste hoofdstuk wordt de aanleiding weergegeven zodat de achtergronden meer inzicht geven in de 

verantwoording van dit onderzoek. In dit rapport wordt de term 'aanbieder' veelvuldig toegepast. Door het pro

actieve karakter van de term wordt hiervoor gekozen in plaats van de term opdrachtnemer. 

ACHTERGROND 

Na het parlementaire onderzoek in de bouwsector van 2002 heeft de overheid een rapportage opgesteld van de 

noodzakelijke veranderingen in de bouw in Nederland [EZIVROMNW, 2003] . Eén van de doelen genoemd in dit 

rapport is een groei naar een meer professionele keten waarin waardeontwikkeling tussen partijen onderling 

gestimuleerd wordt. 

Waardeontwikkeling is het proces dat maximalisatie van waarde faciliteert, verkregen uit een gewenst niveau 

van kwaliteit tegen de laagste kosten, het hoogste niveau van kwaliteit tegen een gesteld niveau van kosten 

of uit een optimaal compromis van beide. Het proces in het geheel van concept tot oplevering en gebruik 

wordt beschouwd waarbij alle beslissingen m.b.t. waarde volgens het waardesysteem van de opdrachtgever 

worden gewogen (J . Kelly, et al., 1993]. 

Tevens stelt het een streven naar meer professionele opdrachtgevers, die voor iedere situatie de meest geschikte 

inkoopstrategie, contractvorm en partnerselectie toepassen. Naar de verhouding tussen vraag en aanbod vindt 

veel onderzoek plaats blijkens de oprichting van instanties als RegieRaad Bouw, PS I Bouw en de Bouwetalage 1 , 

maar ook het grote aantal internationale papers over nieuwe contractvormen en verhoudingen. En "ondanks een 

blijvend wantrouwen tussen opdrachtgevers en aanbieders komt er langzamerhand beweging in de gefixeerde 

bestekken en in de gefragmenteerde functieverdeling in het bouwproces" [A. Tameling, et al., 2007]. Het doel van 

de opkomende integratie is om de opdrachtgever meer zekerheid te bieden op lange termijn en om de aanbieder 

de mogelijkheid te bieden om op creatieve wijze het project te vormen . Inmiddels is Nederlandse expertise ten 

aanzien van innovatieve contracten ontwikkeld waarmee waardeontwikkeling een positieve impuls krijgt [J. Koster, 

et al., 2005]. 

1.2 AANLEIDING BOUWSECTOR 

Projecten in het publieke domein worden nog vaak op de traditionele manier ontwikkeld, uitgevoerd en beheerd 

door drie verschillende partijen. De wens is echter beschreven om betrokken partijen uit de keten in een vroeg 

stadium en over langere termijn hun kennis en ervaring over het proces en het product te delen ten behoeve van 

waardeontwikkeling [EZ!VROMNW, 2003]. Hiermee veranderen de onderlinge verhoudingen tussen de 

opdrachtgever en aanbieder in de eerste fasen van een project. Waardeontwikkeling vraagt hierbij om gedeelde 

belangen door nieuwe manieren van dialoogvoering. Dit leidt onder andere tot functionele vraagspecificaties 

waarbij de opdrachtgever op een minder technische wijze zijn functionele vraag stelt in de vorm van functionele 

criteria en de aanbieder minder gebonden is in de manier waarop hij antwoordt op deze vragen . Opvallend is 

echter dat er zeer weinig effectieve interactiemomenten zijn gedurende het aanbestedingproces waarbij deze 

1 www.regieraadbouw.ni, www.psibouw.ni, www.debouwetalage.ni 
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vraagspecificaties besproken worden. Terwijl het in de meeste gevallen om behoorlijke bedragen gaat en het 

veelal een éénmalige beslissing voor zeer lange termijn is [A. van Nordennen, 2007]. 

De doelsireving van waardeontwikkeling voor de opdrachtgever vraagt om een keten waarin van betrokken 

partijen een professionalisering wordt verwacht. De traditionele bouwketen, waarin partijen gesegmenteerd hun 

eigen onderdeel van het project uitvoeren en er niet samengewerkt wordt om tot meerwaarde te komen, biedt niet 

het gewenste niveau van integratie. Integratie zou inhouden dat de partijen uit de keten in dialoog treden om voor 

elkaar de hoogste klantwaarde te bereiken wat een positieve invloed op het resultaat heeft. De overeenstemming 

tot een geïntegreerde projectaanpak dient gestimuleerd te worden door de partijen die er belang bij hebben. De 

voordelen van een vroege betrekking van kennis en ervaring worden hieronder weergegeven: 

Tabel1.1 : voordelen integratie ontwerp en bouw [Bron: K.J. Snoei, et al., 2004] 

Voordeten opdrachtgever: 

Levenscyclus optimalisaties 

Budgetzekerheid 

Focus op kernactiviteiten 

Klanttevredenheid 

Voordelen opdrachtnemer: 

Ruimte voor innovatie 

Budgetzekerheid 

Rendement uit beheersactiviteiten 

Minder wantrouwen 

1.3 AANLEIDING ONDERWIJSSECTOR 

1.4 

Sinds 1997 ligt de verantwoordelijkheid voor de onderwijshuisvesting van het primair en voortgezet onderwijs bij 

de gemeenten. Deze verantwoordelijkheid is door middel van een decentralisatietraject door het ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan hen overgedragen [P. van der Loos, 2003]. In enkele gemeenten zijn 

bepaalde verantwoordelijkheden vervolgens doorgedecentraliseerd naar schoolbesturen. Dit betekent dat de 

opdrachtgever (gemeenten en schoolbesturen) een gedwongen professionalisering doorstaat, enerzijds om 

schoolbesturen de mogelijkheid te geven om de besluitvorming effectiever in te richten en anderzijds om binnen 

de gemeente tot de kerntaken van openbaar bestuur te komen. Door deze maatregel krijgen schoolbesturen meer 

verantwoordelijkheid over activiteiten die niet direct met onderwijs te maken hebben. Schoolbesturen proberen het 

voordeel van schaalgrootte en integrale besluitvorming te benutten en sturen daarom aan op het integraal 

aanpakken van de activiteiten die niet onderwijs gerelateerd zijn zoals huisvesting en servicebeheer. Het besef 

van schaalgrootte leidt tot meer focus op multifunctionaliteit in de huisvesting van scholen. Veel gemeenten 

hebben aangegeven in de afgelopen jaren één of meerdere 'brede scholen' te hebben gerealiseerd of 

onderwijsvoorzieningen te hebben ondergebracht in een multifunctionele accommodatie [P. van der Loos, 2003] . 

Steeds meer niet schoolgerelateerde organisaties zoeken huisvesting in schoolgebouwen tijdens en na lesuren 

zodat de totale kosten, bestaande uit stichtingskosten en exploitatiekosten, over meerdere partijen verdeeld 

kunnen worden. Hoofdstuk 3 gaat uitgebreider in op de huidige situatie van de huisvesting van primair onderwijs. 

LEESWIJZER 

De leeswijzer geeft de indeling van de rapport onderdelen weer. Om antwoord te kunnen geven op de 

onderzoeksvragen is het afstudeeronderzoek onderverdeeld in acht hoofdstukken en uitgewerkt in drie rapporten : 

Rapport 1: Onderzoeksrapport 

In rapport 1 bestaat deel A uit de aanleiding, opzet en uitvoering van het onderzoek beschreven. De opzet van het 

onderzoek bevat het onderzoekskader (hoofdstuk 2) en het theoretische kader (hoofdstuk 3 en 4) . De analyse is 

beschreven in hoofdstuk 5, waarin een grondige analyse is weergegeven naar de procesmatige wensen van de 

opdrachtgever. Het hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen waarmee het wetenschappelijke 

deel van het onderzoek is afgerond. Vervolgens wordt in deel 8 het oplossingsontwerp besproken. Allereerst 

wordt de ontwikkeling van een Programma van Eisen voor een te ontwerpen product beschreven, gevolgd door de 

uitwerking van het PvE om te komen tot een hulpmiddel voor de marktbenadering van primaire 

onderwijshuisvesting. Dit hoofdstuk 6 wordt afgesloten met een validatie van het ontwerp en het definitieve 



hulpmiddel. Hoofdstuk 7 beschrijft 

afsluitend de reflectie op het onderzoek en 

de gestelde doelen en geeft tevens 

aanbevelingen voor verder onderzoek. Het 

rapport wordt vervolgens nog afgesloten 

met een literatuurlijst (hoofdstuk 8). 

Rapport 2: Leidraad marktbenadering 

Rapport 2 bevat een handzame uitwerking 

van het product waarmee een Business 

Development Unit de volgende stap in de 

concretisering van de strategie kan 

maken. 

Rapport 3: Bijlagen 

In rapport 3 zijn de bijlagen van het 

onderzoek te vinden. 

Figuur 1.1: leeswijzer rapporten 

Deel A 

Onderzoeksopzet: H 1 en H2 

Literatuurstudie: H3 en H4 

Analyseresultaten en conclusies: H5 

Dee/B 

Oplossingsontwerp: H6 

Reflectie en aanbevelingen: H7 

Literatuurlijst: H8 

Uitwerking oplossing als product 

Bijlagen 
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2 ONDERZOEKSKADER 

FULL SERVICE DIENSTVERLENING VAN AANBIEDERS 

De waarde van een object ontwikkelt zich vanaf het eerste initiatief om een project te vormen . Het opstellen van 

de product- en procesmatige wensen en eisen aan het product door de opdrachtgever leidt tot een documentatie 

waarmee het project aanbesteed kan worden. In de keuzes die in deze fasen worden gemaakt, wordt de waarde 

van het eindproduct medebepaald. In veel gevallen heeft de opdrachtgever echter weinig kennis over de 

mogelijkheden en over de specifieke waarde die projectonderdelen kunnen hebben, nu en in de toekomst. 

Traditioneel gezien bestaat de bouwketen uit de fasen: initiatief, ontwerp, realisatie, exploitatie en beheer en als 

laatste de sloopfase [G. Maas en B. van Eekelen, 2004]. Ketenintegratie houdt in dat de fasen uit de keten niet als 

afgebakende verantwoordelijkheden dienen te worden gezien, maar dat optimalisatie plaats kan vinden door over 

meerdere fasen verantwoordelijkheden te delen of te combineren. Voorwaartse integratie betekent dat een 

aanbieder meedenkt over het de initiatief- en ontwerpfase. Achterwaartse integratie houdt in dat de aanbieder 

verantwoordelijkheden met betrekking tot de exploitatie en beheersfase op zich neemt [F. Pries, 2007]. De 

aanbieder die in dit onderzoek als doelgroep wordt beschouwd, is een van oorsprong bouwende partij die zich in 

de laatste jaren ontwikkeld heeft om meer dan alleen de realiserende activiteiten uit de keten op zich te nemen. 

Dit uit zich bij deze bedrijven in de gevoerde strategie. Bijlage IV.1 toont van drie aanbieders de strategie waarin 

ketenintegratie als doelstelling opgenomen is. Door ketenintegratie wordt de opdrachtgever 'ontzorgt' en heeft 

deze gedurende de geïntegreerde fasen maar één aanspreekpunt. Voor de aanbieder betekent dit dat de te 

behalen marge niet meer afhankelijk is van een afgebakend deel van realiserende activiteiten. De aanbieders die 

in het onderzoek beschouwd worden hebben een, vanaf dit moment te noemen, 'full service strategie' om van de 

opdrachtgever zoveel mogelijk verantwoordelijkheden uit de bouwketen over te nemen. De voordelen van de 

integratie zijn in tabel 1.1 al weergegeven. In bijlage IV.2 is een uitwerking toegevoegd van een interview over een 

uitwerking van een full service strategie. 

In dit ondenoek worden aanbieders beschouwd als organisaties die een fuif service strategie voeren: een 

voorwaarlse en achterwaarlse integratie om verantwoordelijkheden van de opdrachtgever over te nemen. 

Het type aanbieder dat beschouwd wordt, kenmerkt zich door de aanwezigheid van competenties die ingericht zijn 

naar divisies. Zo hebben dergelijke organisaties veelal divisies of werkmaatschappijen voor vastgoedtechnische 

aspecten waarbinnen de ontwerp-, maar ook exploitatieverantwoordelijkheden kunnen worden ondergebracht. 

Daarnaast is er een realiserende divisie en er is een divisie waar onderhouds-, service- en 

beheersverantwoordelijkheden kunnen worden ondergebracht. Alle genoemde divisies kunnen in een dialoog met 

de opdrachtgever meerwaarde bieden door kennis en ervaring op projectniveau . Het afstemmen van de kennis en 

ervaring van de verschillende divisies kan in de projectvorming leiden tot uitgangspunten voor een accommodatie 

die gedurende de gehele levensduur aan de wensen van de opdrachtgever voldoet. 

Dit onderzoek omvat een oriëntatie naar de transitie van het huidige kader van primaire onderwijshuisvesting naar 

een geïntegreerde projectaanpak. De aanbieder wordt in de integratie verder gekenmerkt door een pro-actieve 

houding bij het presenteren van de strategie bij opdrachtgevers. Dat de publieke opdrachtgever de mogelijkheden 

van geïntegreerde projecten onderzoekt, blijkt uit de oprichting van een Servicecentrum Onderwijshuisvesting 



2.2 

2.3 

binnen de PPS unit van het ministerie van financiën. 2 De aanleidingen uit hoofdstuk 1 en bovenstaande 

beschrijving van integratie strategie leiden tot een transitie van huidige naar een gewenste situatie waarvan de 

bepalende invloeden in het onderzoeksmodel opgenomen zijn. 

PROBLEEMSTELLING 

De aanbieder wil, om gerichte producten te vervaardigen, inzicht verkrijgen in klantwaarden en wil daarmee een 

concrete strategie opstellen voor de benadering van de primaire onderwijsmarkt De opdrachtgever en aanbieder 

hebben echter de dialoogfase in het aanbestedingsproces niet op elkaar afgestemd waardoor de mogelijke 

waardeontwikkeling niet tot stand komt. De volgende probleemstelling is voor dit onderzoek geformuleerd: 

Probleemstelling: 

Door het ontbreken van een eenduidige aansturing op een gezamenlijk te doorlopen dialoogfase vindt er 

onvoldoende overeenstemming van 'waarde' plaats in de dialoog tussen opdrachtgever en aanbieder in een 

geïntegreerde projectaanpak 

De definities die in de probleemstelling voorkomen zijn: 

• Dialoogfase: de fase in het aanbestedingsproces waarbij aanbiedende en vragende partijen hun belangen, 

wensen en eisen communiceren, alvorens aan het ontwerp wordt gestart. 

• Geïntegreerde projectaanpak: een projectvorming en aanbestedingstraject van een opdracht waarin zoveel 

mogelijk verantwoordelijkheden van de bouwketen aan één partij worden overgedragen. 

2.2.1 Afbakening 

Het onderzoek dient aan de criteria nuttig, realistisch, haalbaar, eenduidig en informatierijk te voldoen. Om die 

reden zijn enkele afbakeningen aan het onderzoekskader gesteld. Deze afbakeningen worden hier weergegeven: 

• De eerste afbakening vormt de keuze voor het primaire onderwijs segment als doelgroep. Het gehele 

onderwijssegment is te massaal en te uiteenlopend om in één onderzoek te beschouwen. Tevens spelen er 

op dit moment veel trends en ontwikkelingen rondom de huisvesting van primair onderwijs waardoor deze 

doelgroep interessant en omvangrijk genoeg is om een onderzoek aan te wijden. 

• Er wordt onderzoek gedaan naar de processtappen in het aanbestedingstraject tot aan de gunning. 

Zogenaamde zachte aspecten uit deze fasen worden vanwege haalbaarheid niet als variabele in de 

analyse meegenomen. De aspecten worden genoemd en geordend om bepaalde keuzes te verantwoorden 

maar er wordt in de analyse niet op getoetst. 

• Als laatste afbakening wordt er ook geen uitgebreide analyse gedaan naar de juridische achtergronden van 

het aanbestedingsrecht. De criteria die voor geclusterd aanbesteden relevant zijn, worden als gegeven 

beschouwd. Hierbinnen zijn oplossingrichtingen te bedenken die gebruik maken van de mogelijkheden van 

de aanbestedingswetgeving. Het in kaart brengen hiervan is dus van belang, de achtergronden en 

ontstaansgeschiedenis niet. 

DOELSTELLING 

Het onderzoek is ontwerpgericht door de onderzoeksvraag naar een hulpmiddel om de marktbenadering van 

aanbieders in de primaire onderwijshuisvesting binnen een tuil service strategie vorm te geven. De 

probleemanalyse van de huidige situatie wordt uitgewerkt en in het theoretische kader aangevuld met kennis van 

relevante wetenschappen. Hierna worden in het ontwerpproces de gevonden conclusies verwerkt tot een product 

waarvoor de volgende doelstelling is bepaald: 

1 Het doel van dit Servicecentrum is om binnen drie jaar scholen en gemeenten in staat te stellen om met innovatief aanbesteden van projecten voor 
schoolgebouwen meerwaarde te realiseren. Het Servicecentrum is een gezamenlijk initiatief van de organisaties van schoolbesturen. de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, de Rijksgebouwendienst en de ministeries van Financiën en OCW. [www.minfin.nl, 2007] 



2.4 

Doelstelling: 

Het doel van het onderzoek is aan de hand van aanbevelingen een hulpmiddel te ontwerpen voor een 

geïntegreerde marktbenadering in primair onderwijs. Door de bestudering van relevante literatuur en een 

analyse van opdrachtgevers, ondersteunt het hulpmiddel bij de uitwerking van een full service strategie voor 

primaire onderwijshuisvesting. 

De definities die in de doelstelling voorkomen zijn: 

• Hulpmiddel: een handzaam document met de beschrijving van een situatie en bijbehorende condities waarin 

de beschreven instrumenten tot meerwaarde in het proces leiden. 

• Geïntegreerde marktbenadering: een pro-actieve benadering van opdrachtgevers in een specifieke markt met 

het doel om een uitgewerkte projectaanpak te presenteren waarin zoveel mogelijk onderdelen van de 

bouwketen zijn opgenomen . 

2. 3. 1 Onderzoeksmodel 

De doelstelling leidt tot een schematische weergave van het onderzoek zoals op de volgende pagina is getoond. 

In woorden wordt het onderzoek als volgt uitgedrukt: 

Onderzoeksmodel: 

Een bestudering van verschillende theorieën en onderzoeksresultaten op het gebied van 

aanbestedingsvonnen en besluitvormingsmodellen vonnen het kader. Daarnaast bestaat de analyse uit 'best 

practices ' en wensen van opdrachtgevers. De confrontatie van beiden levert succesfactoren voor geïntegreerd 

aanbesteden waannee het huidige huisvestingsbeleid binnen primair onderwijs vernieuwd wordt. De resultaten 

uit de confrontatie worden verwerkt tot voorstellen voor een invulling van de full service strategie die de 

aanbieder in dit segment in kan zetten. De toetsing achteraf dient om de resultaten te valideren 
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Figuur 2. 1: onderzoeksmodel 

ONDERZOEKSVRAAG 

Ontwerp en validatie 

Ontwerpmethoden 

Gedurende het onderzoek is niet alleen de doelstelling van groot belang maar ook de centrale onderzoeksvraag 

die gedurende het gehele onderzoek leidend is en bij afronding beantwoord moet zijn. Deze vraag is voor het 

onderzoek als volgt geformuleerd: 

Onderzoeksvraag: 

Hoe kan de full service strategie in de dialoogfase van een geïntegreerde marktbenadering voor huisvesting 

van primair onderwijs, door de aanbieder ingericht worden? 



2.4. 1 Deelvragen 

De volgende deelvragen, onderverdeeld naar de fase waarop ze betrekking hebben, ondersteunen de 

onderzoeksvraag in de uitwerking: 

• Deelvragen m.b.t. de theorie: 

1. Welke ontwikkelingen en trends zijn beschreven in bestaande documentatie over huisvesting van primair 

onderwijs die invloed hebben op een geïntegreerde projectaanpak in dit segment? 

2. Welke mogelijkheden zijn beschreven in bestaande literatuur over aanbestedingsprocessen die van 

meerwaarde zijn voor geïntegreerde projectaan pak? 

3. Welke besluitvormingstheorieën vormen toepasbare kennis in de beïnvloeding van het proces van de 

dialoogfase? 

• Deelvragen m.b.t. de analyse: 

4. Wat zijn de wensen van de opdrachtgever met betrekking tot het proces in verbouw of nieuwbouw van de 

huisvesting van primair onderwijs? 

5. Welke succesfactoren zijn te onderscheiden in de 'best practices' van een geïntegreerde aanpak bij 

scholen in Groot-Brittannië? 

• Deelvragen m.b.t. het ontwerp: 

6. Welke uitgangspunten kunnen worden opgesteld voor een succesvolle toepassing van een 

geïntegreerde projectaanpak in primair onderwijs? 

7. Hoe ziet een hulpmiddel er uit dat ondersteunt bij een pro-actieve invulling van de full service strategie in 

het proces van een geïntegreerde projectaanpak van primaire onderwijshuisvesting? 

2.5 AANPAK 

In deze paragraaf worden de elementen uit het onderzoeksmodel beschreven. Er wordt aangegeven waar de 

input vandaan komt en hoe deze verwerkt wordt. Allereerst worden als toevoeging aan het kader de volgende 

elementen gegeven: 

Onderzoeksobject: het onderzoeksobject in dit onderzoek wordt gevormd door de huidige manier waarop 

huisvesting van primair onderwijs aanbesteed wordt en hoe de huisvestingsvisie vertaald wordt in een 

programma. De te schetsen gewenste situatie wordt opgebouwd uit de bestaande situatie en de factoren uit de 

gewenste situatie. Het aanbestedingsbeleid wordt nader beschouwd vanuit de volgende optiek. 

Onderzoeksoptiek:de onderzoeksoptiek bestaat uit een serie wensen en voorwaarden, geformuleerd door 

theorie en betrokkenen in de geïntegreerde projectaanpak. Concreet zijn dit de condities en instrumenten voor 

een succesvolle toepassing van deze aanbestedingsvorm in het onderwijssegment 

Globaal gezien kunnen de volgende vijf onderzoeksstrategieën worden onderscheiden voor het vergaren van 

relevant materiaal [P.J.M. Verschuuren en J.A.C .M. Doorewaard, 2007]. De strategieën bureau onderzoek en 

survey worden gehanteerd en als volgt toegepast: 

Bureau onderzoek: het bureau onderzoek heeft geleid tot de uitgangspunten voor het ontwerp die weergegeven 

zijn in hoofdstuk 3 en 4. Een exploratief onderzoek naar trends en ontwikkelingen in (de huisvesting van) primair 

onderwijs leidt tot het praktische kader dat in hoofdstuk 3 weergegeven staat en antwoord geeft op de eerste 

deelvraag. Een exploratief onderzoek naar de theorieën met betrekking tot aanbestedingstrajecten geeft inzicht in 

de mogelijkheden en onmogelijkheden van processen die bij geclusterd aanbesteden in te richten zijn . Het 

literatuuronderzoek geeft antwoord op deelvraag 2 van het onderzoek. Bij een aanbesteding spelen veel partijen 

een afgebakende rol. Een exploratieve literatuurstudie over besluitvorming zal inzicht geven in de 

beïnvloedbaarheid van besluitvormingsprocessen . Het gewenste geïntegreerde aanbestedingsproces kan 



daarmee gestuurd worden vanuit de regierol van de aanbieder. Dit literatuuronderzoek geeft antwoord op de 

derde deelvraag van het onderzoek. 

Survey: in het analyseplan in bijlage 111.1 is weergegeven hoe de analyse opgebouwd is en hoe dit in het rapport 

is weergegeven . De survey onderzoeksstrategie is gevolgd om de volgende redenen : Ten eerste is het bereik van 

een survey ten opzichte van de overige onderzoeksstrategieën groot. Ten tweede kan een breed inzicht in de 

problematiek worden verkregen en kan op basis van de resultaten generieke uitspraken worden gedaan; de 

externe validiteit wordt vergroot. Bij inferentiële statistiek worden aan de hand van de resultaten van een 

steekproefonderzoek uitspraken gedaan c.q. afgeleid over de uitkomsten in de populatie als geheel dan wel over 

de houdbaarheid van een hypothese met behulp van respectievelijk schatten en toetsen. De verzamelde 

informatie wordt dus naar een groter geheel gegeneraliseerd [A. Bryman, 2004]. Door het toetsen op verbanden 

wordt onzichtbare en niet direct bereikbare data wel toegankelijk en bruikbaar. Ten derde kunnen met behulp van 

statistische pakketten zoals SPSS gemakkelijk verbanden worden aangetoond en toetsen worden uitgevoerd. Een 

beperking van de survey is dat het een beperkte diepgang heeft en dat voor het opstellen van een goede enquête 

grondige kennis van de problematiek is vereist [P.J.M. Verschuuren en J.A.C.M. Doorewaard, 2007] . Om die 

reden is voorafgaand aan de survey kennis en informatie verzameld die in de survey aan de orde wordt gesteld. 

Hiervoor is eerst een bureau onderzoek uitgevoerd, vervolgens is een brainstormsessie met experts gehouden 

waarbij aan de hand van kettingassociatie voornamelijk in de breedte wensen van opdrachtgevers zijn bepaald . In 

gestructureerde interviews zijn in de breedte meer wensen verzameld en in semi-gestructureerde interviews is 

vervolgens meer informatie verzameld over de achtergronden van de wensen . Dit is gebaseerd op de content 

analysis: dit is een analysebenadering van documenten en teksten die wordt gebruikt om de inhoud te kwalificeren 

in vooraf bepaalde categorieën. Dit geschiedt op een systematische en herhaalbare wijze. Het kwalificeren is 

uitgevoerd door coderen van de vastgelegde teksten waarbij een coderingsschaal en handleiding ondersteunden. 

Coderen geschiedt als volgt: gegevens worden gebroken in verschillende onderdelen en gelabeld. Het coderen 

geschiedt vrijwel direct na het verzamelen van gegevens en bestaat uit de volgende stappen [A. Bryman, 2004]: 

Basis coderen; 

Het tweede niveau gaat meer in op de inhoud van wat gezegd is; 

Wat de respondent zegt wordt in bredere analytische termen genoteerd. 

Dit kwalitatieve deel van het onderzoek is de basis voor het kwantitatieve deel : de survey. Er worden met behulp 

van een online enquête wensen en eisen van opdrachtgevers benaderd met betrekking tot het wenselijke traject 

van een aanbesteding voor verbouw of nieuwbouw van basisscholen. De uitkomsten van de enquête worden 

weergegeven in een prioriteitenstelsel dat kan bijdragen aan het opstellen van de succesfactoren van een 

geïntegreerde projectaanpak in primair onderwijs. 

Interviews best practices: doordat een geïntegreerde projectaanpak nog relatief onbekend is bij opdrachtgevers 

in Nederland en doordat er in Groot-Brittannië al met soortgelijke trajecten is gewerkt, wordt er gezocht naar 

experts in Groot-Brittannië om er in semi-gestructureerde interviews de succesfactoren te beschouwen die 

gedurende het proces leidden tot positieve benadering tussen de opdrachtgever en aanbieder. Na een specifiek 

nieuw bureau onderzoek geven semi-gestructureerde interviews de mogelijkheid om gedetailleerder op 

antwoorden door te vragen, zodat de werkelijke oorzaken van succes worden benaderd. Ook wordt onderzoek 

gedaan naar de karakteristieken van de situatie die in een implementatie in Nederland op een andere wijze 

ingezet zouden moeten worden. Kwantitatieve onderzoekers hebben vaak moeite om de relatie tussen variabelen 

te verklaren . Een kwalitatieve methode, zoals het houden van interviews kan dan dienen om de verklaring op tafel 

te krijgen [A. Bryman, 2004]. Dit betekent dat voor een exploratief deel de publicaties over de best practices 

worden doorgenomen en dat voor een diagnostisch deel contact wordt gezocht met enkele betrokken 

procesmanagers. Ook hier is de content analysis de leidraad. 
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Mei 2008 

RESULTAATVERWACHTING 

2. 6. 1 Belang voor de wetense/lap 

De analyse kent een methodiek, paarsgewijs vergelijken, waarvan toepassingsmogelijkheden worden onderzocht. 

Daarnaast is alle relevante informatie in het kader van huisvesting van primair onderwijs op één plaats verzameld. 

Hierdoor verkrijgt het document een theoretische en praktische waarde en kan het als basis kan dienen voor 

vervolgonderzoek in het onderwijssegment Hierbij kunnen de wetenschappelijk beschouwde procesmatige 

wensen van opdrachtgevers tot nieuwe inzichten leiden en levert het een bijdrage aan de wetenschappelijke 

onderbouwing van waardecreatie door een geïntegreerde projectaan pak. 

2. 6. 2 Belang voor de maatschappij 

Door het structureren van det geïntegreerde projectaanpak met een hulpmiddel om een full service strategie naar 

een specifieke markt te vertalen, kan beter in kaart worden gebracht hoe men tot een grotere efficiëntie kan 

komen in onderling dialoog. De belangen worden voor verschillende partijen duidelijk zichtbaar en bespreekbaar, 

wat tevens een theoretische relevantie heeft wanneer de gewonnen informatie opgeslagen en in nieuwe projecten 

opnieuw gebruikt wordt. Het opbouwen van ervaring met een geïntegreerde projectaanpak is voor de bouwsector 

van belang omdat oefening pas tot succesvolle toepassingen leidt. De gewenste aanpak resulteert in beter 

geformuleerde projecten waarvan het resultaat voor de opdrachtgever langer aan de wensen voldoet. Een 

wijkvisie, onderwijsvisie en huisvestingsvisie sluiten beter op elkaar aan wanneer achterliggende krachten die tot 

wensen leiden die door alle partijen erkend worden. Er ontstaat een heldere organisatie met duidelijke 

verantwoordelijkheden vanaf het eerste moment en er kan een goede balans worden gecreëerd tussen het 

idealisme vanuit het onderwijs en het realisme vanuit het vastgoed. 

2.6.3 Belang voor de onderzoeker 

Als procesmanager is het belangrijk om kennis te hebben van de betrokken partijen alvorens men in dialoog treedt 

over problemen en oplossingen. Het opbouwen van kennis over actoren in het speelveld van de bouw is voor de 

onderzoeker zeer belangrijk. Die kennis kan de onderzoeker vervolgens leren te gebruiken om processen te 

beïnvloeden en zodoende de resultaten te bereiken die vooraf gesteld worden. Het procesmatige denken is een 

competentie die de onderzoeker verder wil ontplooien. Daarnaast leert de onderzoeker verschillende typen kennis 

te combineren die ook op verschillende wijzen verzameld worden. Wat betreft de opbouw van de analyse komt er 

een aantal onderdelen in voor (kwantitatieve analyse d.m.v. survey) die de onderzoeker voor het eerst 

gestructureerd uitvoert. Hiermee kan ook de persoonlijke wetenschappelijk houding verbeterd worden. 
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3.1 

3 

INLEIDING 

Pro-actlef in primair onderwiJs' 

HUISVESTING PRIMAIR 
ONDERWIJS 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de uitwerking van de volgende deelvraag: 

Deelvraag theorie: 

1. Welke ontwikkelingen en trends zijn beschreven in bestaande documentatie over huisvesting van primair 

onderwijs die invloed hebben op een geïntegreerde projectaanpak in dit segment? 

Om de ontwikkelingsmogelijkheden van kinderen te vergroten worden al jaren basisscholen gebouwd. Uit 

onderzoek is echter gebleken dat een groot deel van de schoolbesturen niet voldoende competent zijn om 

huisvestingsvraagstukken adequaat op te lossen [P. de Vries, 2007] . Een algemene trend is dan ook dat 

schoolbesturen groeien om over meer slagkracht en middelen te beschikken. Steeds meer gemeenten en 

schoolbesturen realiseren zich dat veel onderwijsgebouwen niet meer voldoen aan hedendaagse huisvestings- en 

technische eisen. Vanuit een visie worden dan de activiteiten opgesteld en vanuit de activiteiten wordt de 

huisvesting ontworpen. Zo zijn eisen niet alleen terug te herleiden naar een bestek maar ook naar een visie op 

hoe de huisvesting de activiteiten dient te faciliteren. Huisvestingsconcepten die ontwikkeld worden, moeten 

daarom afgestemd zijn op een visie van de organisatie die voor de lange termijn is opgesteld. 

Van visievorming naar uitganspunten voor het ontwerp door het schoolbestuur 

Visie Activiteiten Ruimten 

Figuur 3.1: van visie naar ruimten [Bron: H. van der Velde, 2007) 

Onderhoud en uitbreiding/nieuwbouw van schoolgebouwen staat hoog op de gemeentelijke agenda [H . van der 

Velde, 2007]. De gemeente speelt sinds 1997 een sleutelrol in het proces van realisatie en instandhouding van 

maatschappelijke voorzieningen en draagt zodoende ingevolge het bepaalde in art. 91 van de Wet op het Primair 

Onderwijs 0/VPO) zorg voor de onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente. Voor de financiering 

van eventuele nieuwbouw en (groot) onderhoud aan de buitenkant van het gebouw kunnen schoolbesturen 

verzoeken indienen bij de gemeente, die in een Integraal Huisvestingsplan (IHP) haar meerjaren 

onderwijshuisvestingsbeleid vastlegt. In de situatie waarin een schoolbestuur of een gemeente als 

opdrachtgevende partij een school wenst te realiseren, gelden zonder voorbehoud de vigerende 

aanbestedingsregels. Het motief voor een financiële impuls van het Rijk in 2002 is dat de vernieuwingen in het 

onderwijs tot veranderingen in de huisvestingsbehoeften hebben geleid of nog zullen leiden [K.J. Snoei en E. 

Berk, 2004]. De visie op huisvesting kan naast het schoolbestuur en de gemeente woren beïnvloed door 

bijvoorbeeld dienstverleners, belegger of corporaties. Figuur 3.2 toont de invloeden. 



Gemeenten en corporaties Schoolbesturen 

Facilitaire dienstverlener Beleggers en nnanciers 

Figuur 3.2: framewerk waaruit huisvestingsvisie wordt gevormd [Bron: H. van der Velde, 2007] 

BREDE SCHOOL 

Er bestaan verschillende visies op de mogelijkheden van de ontwikkeling van een kind. Elke visie heeft 

consequenties op de huisvesting. Een trend in onderwijs is bijvoorbeeld de 'doorlopende leerlijn' van een kind. Dit 

houdt in dat niet alleen tijdens de klassikale les op de gezette schooltijden het kind zich ontwikkelt, maar dat een 

onderwijsorganisatie meer kan betekenen, zoals bij een peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang (b.s.o.). In 

recente basisscholen ziet men dan ook combinaties ontstaan onder één dak. Hierbij valt te denken aan een 

combinatie van onderwijs, kinderopvang, sport- en/of maatschappelijke functies. Een Brede Schoolaanpak is een 

integrale en intersectorale aanpak rond de ontwikkeling van het kind, waarvoor instellingen in de regio een 

kwalitatief en functioneel samenwerkingsverband aangaan, om uiteindelijk de ontwikkelingskansen van een kind 

te verbeteren [Onderwijsstichting Movare, 2007]. In het regeerakkoord 3 van Balkenende IV wordt gepleit voor 'het 

fors uitbreiden van het aantal brede scholen'. Een Brede School of Multi Functionele Accommodatie (MFA) is een 

maatschappelijke voorziening en de doelstelling, zoals hierboven beschreven, impliceert samenwerking tussen 

partijen om tot inhoudelijke meerwaarde onder één dak te komen. Veel partijen bestempelen de gezamenlijke 

exploitatie en het beheer bijvoorbeeld als kritieke succesfactor. Hierbij moet duidelijk gesteld worden wie de 

coördinerende rol bekleedt aangezien de inbreng van commerciële partijen in brede scholen vraagt om een 

duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen publieke en commerciële partijen. Bovendien is de 

gemeente slechts verantwoordelijk voor de zorg en huisvesting van publieke functies (school) en dus niet voor 

bijvoorbeeld kinderopvang. Multifunctioneel bouwen kan door schaalvergroting de totale kosten, bestaande uit 

stichtings- en exploitatiekosten, positief beïnvloeden en biedt kansen op de lange termijn [A. de Rooy, et al., 

2004]. Figuur 3.3 geeft de opbouw van de totale kosten weer zoals deze in het onderzoek beschouwd worden. De 

figuur toont dat er een verschil is tussen stichtingskosten die eenmalig voor de ontwikkeling en de bouw worden 

gemaakt, en exploitatiekosten die over de gehele 

levensduur van het gebouw worden gemaakt met betrekking 

tot beheer, onderhoud en kapitaallasten. De 

exploitatielasten kunnen met een netto-contante-waarde 

berekening naar één moment worden verrekend zodat met 

een inschatting van deze kosten verschillende gebouwen 

met elkaar vergeleken worden of een meerjarenplanning 

wordt opgesteld om de financiering van deze kosten te bij 

elkaar te brengen. De volgende paragraaf toont hoe in het 

primaire onderwijs de verdeling van de 

verantwoordelijkheden van kosten bepaald is in Nederland. 

Totale kosten: 

Stichtingskosten: eenmalig in ontwikkeling 

Exploitatiekosten: 
Kapitaallasten: rente, afschrijvingen en restwaarde 
Planmatig onderhoud 
Kort onderhoud 
Beheer: energie en personele kosten 
Overige kosten 

Figuur 3.3: opbouw van totale kosten 

3 Zie www.bredeschoolnl voor een verwijzing naar het volledige regeerakkoord en een verwijzing naar de notie over brede scholen. 
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FINANCIERING 

Aan de hand van figuur 3.4 wordt de situatie beschreven zoals deze in de meeste gevallen wordt toegepast. 

3.3. 1 Schoolbestuur 

Schoolbesturen ontvangen één budget, 

lumpsum genaamd, voor 

exploitatiekosten. In dat budget komen 

drie geldstromen samen: de geldstroom 

voor de "formatie, het 

personeelsbeleid en de materiële 

instandhouding" (zie hiervoor bijlage 

1.4.1). Deze Lumpsumbekostiging is per 

1 augustus 2006 ingevoerd door het 

Rijk. De regeling is gebaseerd op een 

bedrag per leerling en de vergoedingen 

zijn niet meer, zoals voorheen, 

geoormerkt zodat het schoolbestuur kan 

bepalen in welke verhouding de 

vergoeding wordt geïnvesteerd [M. van 

Lumpsum 
Rijk 

Algemene middelen 

Gemeente 

Gemeentelijk huisvestingsbudget 
Uit modelverordening 

der Hoff Israël, 2004]. De vrijheid die Figuur 3.4: financieringsconstructie primair onderwijs [Bron: H. van der Velde, 2007] 

schoolbesturen hebben gewonnen in 

het uitvoeren van financieel beleid betreft, zoals eerder gezegd, niet de stichtingskosten, terwijl dit de grootste 

kostenpost is. De introductie van een lumpsumbekostiging zal waarschijnlijk ook leiden tot een verdere 

professionalisering van de opdrachtgever en de daarbij passende behoefte aan autonomievergroting [J .W. 

Schraven, 2004]. Gemeenten zijn, volgens de modelverordening, financieel verantwoordelijk voor nieuwbouw, 

uitbreiding van schoolgebouwen, als wel voor het onderhoud aan de buitenkant van de gebouwen. Hiervoor 

ontvangen zij gemeentelijke fondsen die ook niet geoormerkt zijn. Die vrijheid bij gemeente leidt echter in de 

meeste gevallen tot ad hoc investeringen [H. Noppers, 2007]. Het buitenschilderwerk komt bovendien voor 

rekening van de schoolbesturen. Dit geeft aan dat de verantwoordelijkheden dermate gesplitst zijn dat de 

pragmatische benadering weinig mogelijkheid biedt, aan beide partijen, om op lange termijn inhoudelijk 

investeringsdoelen structureel vast te leggen. De splitsing van verantwoordelijkheden kan leiden tot tegenstrijdige 

belangen, in het bijzonder bij nieuwe projecten [J .W. Schraven, 2004]. Financiering en kostenraming over de 

levensduur van een onderwijsgebouw vindt niet vaak plaats, mede als gevolg van de gesplitste 

verantwoordelijkheid [J.E. Kruiter, 2007]. De splitsing kan worden verklaard met de volgende termen met 

betrekking tot eigendom. Eigendom kan worden gesplitst in juridische eigendom en economische eigendom [A de 

Rooy, et al., 2004]: 

Economisch eigendom: economisch eigenaar is degene die het claimrecht heeft op de grond en het gebouw en 

het volle eigendom verkrijgt zodra de gebruiker het gebouw verlaat. In de meeste gevallen is de gemeente de 

economische eigenaar van onderwijsgebouwen. Het bestuur van het bijzonder onderwijs kan ook de economische 

eigenaar zijn. Dit komt voor bij oude gebouwen (de zogenaamde eigendomsscholen) en bij (delen van) gebouwen 

die het schoolbestuur met eigen middelen heeft gefinancierd. 

Juridisch eigendom: juridisch eigenaar is de instantie aan wie de grond en het gebouw door de economische 

eigenaar ter beschikking is gesteld voor het (onderwijs)gebruik. Zolang deze situatie/bestemming voortduurt, heeft 

de juridische eigenaar de verantwoordelijkheid voor het juiste gebruik en de instandhouding van het gebouw. 

Verschillende tussenvormen zijn mogelijk. Het economische en juridisch eigendom kunnen ook in één hand 

liggen. 
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In de onderwijswetgeving is geregeld dat doorgaans het juridische eigendom van een school bij het schoolbestuur 

ligt. De gemeente beschikt in een dergelijke constructie over het economische eigendom. In praktijk betekent dit 

dat schoolbesturen gehouden zijn aan de plichten van een gebruiker, inclusief het onderhoud van het 

bouwkundige werk, schilderwerk, werktuigbouwkundige installaties, elektrotechnische installaties en technische en 

functie verbeterende aanpassingen. 

3. 3. 2 Gemeente 

Ter ondersteuning aan gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening 4 

opgesteld. Met de verordening worden afspraken vastgelegd waarmee de taken en verantwoordelijkheden worden 

verdeeld. De verordening voorziet niet in meerjarenplanning. De gemeente reageert hierdoor ad hoc op 

aanvragen van schoolbesturen. Om een integraal beleid op te kunnen stellen en voor meerdere jaren bindende 

afspraken te kunnen maken tussen partijen zijn andere (aanvullende) onderwijsmiddelen nodig. Tevens is het 

binnen de verordening lastig een koppeling te maken met andere voorzieningen die het principe van de Brede 

School ondersteunen [H . van Heeswijk, et al., 2007] . Bij de onderwijsdecentralisatie kregen de gemeenten de 

verplichting opgelegd om met de schoolbesturen die actief zijn op hun grondgebied een Op Overeenkomst Gericht 

Overleg (OOGO) te voeren voordat de gemeenteraad besluiten neemt. Uit onderzoek blijkt dat niet alle 

gemeenten een OOGO, naast de verordening op papier, structureel in de besluitvorming opgenomen hebben 

[M .W.J. van den Oever, 2005]. Binnen gemeenten stellen beleidsdiensten of externe adviseurs Integrale 

Huisvestings Plannen (IHP's) op die op lange termijn de kwaliteit en zorg voor huisvesting inspecteren en plenaire 

maatregelen bevatten. Een gedegen uitgevoerd OOGO leidt tot een strategische versie van het Integraal 

HuisvestingsPian (IHP, zie bijlage 1.3.2) en kan investeringenn bevatten die volgens de verordening niet 

noodzakelijk zijn of afwijken van de prioritering. Het strategisch IHP kan individuele budgettaire afspraken 

bevatten die lange termijn strategische ontwikkelingen faciliteren . Hiervoor moet het gekoppeld zijn aan een 

convenant tussen de betrokken partijen. De verordening is dan niet bindend. Een convenant (overeenkomst) is in 

te zetten bij concrete, in tijd en qua uitstraling overzienbare onderwerpen in situaties waar een groot aantal 

verschillende belangen, afspraken en partijen een rol spelen . Een convenant is gebaseerd op het outputprincipe, 

wat betekent dat het budget is berekend op basis van een meerjaren onderhoudplanning voor het bestaande 

gebouwenbestand en een inventarisatie van de te verwachten renovatiekosten . In de praktijk fungeert de 

budgetovereenkomst als borgstelling [H. van Heeswijk, et al., 2007] . Bij deze variant zijn stichtins- en 

exploitatiekosten samengevoegd zodat bij afwegingen tussen investeringen alle belangen behartigt worden en de 

totale kosten positief kunnen worden beïnvloed. 

3. 3. 3 Rol van de aanbieder 

Het resultaat van een onderzoek is dat volgens 35% van de schoolbesturen sprake is van een matige of geen 

medewerking van de gemeente bij de totstandkoming van huisvestings-voorzieningen. Dit terwijl bij 25% de 

ervaring ontbreekt om het gehele traject met de aanwezige competenties te doorlopen. Bij 39% van de 

schoolbesturen wordt door de gemeente matige of geen medewerking verleend aan het realiseren van passende 

(verplichte) ruimte(n) voor voor- , tussen- en naschoolse opvang. [P. de Vries, 2007]. Aanbieders zouden een 

aantal publieke taken efficiënter en effectiever uitvoeren dan de overheid en vraag en aanbod beter op elkaar 

afstemmen. Het belang dat de gemeente nastreeft is maatschappelijke cohesie in de wijk . Om dat te bereiken zijn 

in het beslissingsargaan competenties nodig zoals [P . de Vries, 2007]: 

Vaardigheden in het inventariseren van behoeften op wijkniveau ; 

• Kennis van alternatieve contractvormen en de aanbestedingsregels die daarbij van toepassing zijn (zie 

hoofdstuk 4); 

Voor schoolbesturen is het essentieel dat de onderwijshuisvesting de prestaties van kinderen optimaal 

ondersteunt. Dit betekent dat de huisvesting aansluit bij de onderwijskundige visie van de school. Voor het 

opstellen van een visie zijn in het schoolbestuur of de directie competenties nodig zoals [P. de Vries, 2007]: 

4 Zie www.vng .nl voor de modelverordening onderwijshuisvesting 

Mei zoos TU Eindhoven en Heijmans Bouw 14 



3.4 

Mei 2008 

'Pro-actief in primair onderwijs' 

Kennis op het gebied van het ontwikkelen van huisvestingsvisie en het vertalen van deze visie in 

functionele eisen; 

Kennis met betrekking tot basisinformatie over aanbestedingsregelgeving; 

De levenscyclus kostenbenadering (zie bijlage 11.2.3) pleit voor een investering bij de stichting die ervoor zorgt dat 

exploitatiekosten op lange termijn lager worden. Waar in de eerste instantie beperkte delen van de gemeentelijke 

verantwoordelijkheid werden overgedragen aan het schoolbestuur is nu steeds vaker de verantwoordelijkheid voor 

de investering in nieuwbouw gespreksonderwerp [J.E. Kruiter, 2007]. Benaderd vanuit een politieke optiek gelden 

overwegingen als de vergroting van de autonomie van het schoolbestuur tegenover het nut en de noodzaak van 

de gemeente om integraal beleid te voeren op het zogenoemde lokale onderwijsbeleid in relatie tot het 

gemeentelijk welzijnsbeleid (economisch claimrecht van de gemeente). Om deze reden is in de Wet 

decentralisatie huisvestingsvoorzieningen een zogenoemde doordecentralisatiebepaling opgenomen [J.W. 

Schraven, 2004]. Deze bepaling maakt het voor gemeenten mogelijk om ook de hierboven beschreven 

gemeentelijke verantwoordelijkheden over te dragen aan schoolbesturen op voorwaarde van een periodieke 

betaling van de gemeente aan het schoolbestuur. 

Integraal 
huisvestingaplan 

Figuur 3.5: onderdelen doordecentralisatie 

CONCLUSIE 

Doordecentralisatie 

Aansluitend 
convenant 

Budgetovereenkomst 

Als antwoord op deelvraag 1 kan worden gesteld dat de invloeden op de ontwikkeling en aanbesteding van 

primaire onderwijshuisvesting in enkele onderwerpen onder te verdelen zijn. De onderwerpen staan in verband 

met elkaar: de veranderende eigendomssituaties leveren meer professionele en slagvaardige opdrachtgevers op 

die de schaalvoordelen van partnering en multifunctionele huisvestingsvraagstukken inzien. In veel gevallen heeft 

deze professionalisering echter nog niet plaatsgevonden waar er wel vraag is vanuit gemeenten en 

schoolbesturen naar een nieuwe visie op de ontwikkeling van huisvesting. De volgende aspecten komen in de 

nieuwe visie sterk naar voren: 

Er is een groeiende slagvaardigheid van opdrachtgevers; 

Vanuit overheid en schoolbesturen is er een onmiskenbare vraag naar Brede Scholen; 

Schaalvergroting en multifunctioneel ruimtegebruik leiden tot positieve beïnvloeding van totale kosten; 

Exploitatie en beheer van multifunctionele accommodaties is het kritieke aspect van de organisatie van de 

samenwerking; 

Focus op levenscyclus benadering is alleen mogelijk met samenvoeging van gemeentelijke en Lumpsum 

fondsen. 
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4.1 

4.2 

4 
INLEIDING 

MARKETING EN 
CONSUMENTENGEDRAG 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de uitwerking van de volgende deelvragen: 

Deelvragen theorie: 

2. Welke mogelijkheden zijn beschreven in bestaande literatuur over aanbestedingsprocessen die van 

meerwaarde zijn voor een geïntegreerde projectaanpak? 

3. Welke besluitvormingstheorieën vormen toepasbare kennis in de beïnvloeding van het proces van de 

dialoogfase? 

SPECIFICEREN 

Specificeren is het vastleggen van wensen en eisen door de opdrachtgever, in documentatie waarop de aanbieder 

zijn product baseert. Oe rol die specificaties spelen in het proces volgens lean principes5 kan worden beschreven 

aan de hand van de volgende drie functies: 

1. Communicatie met de aanbieder over de procedures en de kwaliteitsstandaards; 

2. Complementeren van de ontwerpdocumenten met wat gevraagd wordt; 

3. Basis voor contracten welke het werk controleren dat uitgevoerd wordt. 

Er zijn in de wetenschap en praktijk vier manier bekend om te specificeren [J.E. van Aken, 2002]: 

1. Functionele eisen: prestatie-eisen; 

2. Randvoorwaarden: altijd aan te voldoen; 

3. Gebruikerseisen: vanuit het perspectief van de gebruiker; 

4. Ontwerpbeperkingen: Voorkeursoplossingsruimte. 

In het traditionele bouwproces wordt gewerkt met een technisch bestek dat in de laatste categorie thuishoort. De 

opdrachtgever werkt met adviseurs technische specificaties uit. Deze dienen als uitgangspunt voor de aanbieder 

om een projectaanpak op te baseren en in de aanbesteding mee te dingen (wanneer er wordt aanbesteed). Het 

technische bestek biedt aanbieders echter weinig mogelijkheden om de bedrijfsvoering te optimaliseren doordat 

op technisch niveau voorschriften aan het bouwproces en product zijn vastgesteld waaraan de aanbieder moet 

voldoen. Functioneel specificeren is het vastleggen van de gewenste prestatie van een systeem in eisen, op basis 

van de functie van het systeem. Het denken in termen van prestatie, functie en systeem is een fundamenteel 

principe van functioneel specificeren [F. Pries, et al. 1997] De functionele specificatie is gebaseerd op het 

outputprincipe zoals dit in het vorige hoofdstuk bij de budgetbeschikking besproken is als vergoeding voor de 

prestaties . Een groot probleem bij functionele specificatie is het verschil in perceptie. Er heerst vooralsnog de 

angst dat de eisen op een te abstract niveau worden geformuleerd, waardoor er een te grote interpretatieruimte 

ontstaat met als risico aanbiedingen die niet voldoen aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Een oplossing 

hiervoor is een 'expliciet opdrachtgevers instructieproces' waarbij de uitkomsten van een specificatie in duidelijke 

termen opgesteld worden. Hierbij is het bezoek van referentieprojecten een veelvuldig gebruikt instrument [J.H. 

Berg, 2006]. 

5 Lean Construction is een bouwfilosofie die uitgaat van de principes waarde, waardestroom, flow, pull en perfectie, om de waarde te maximaliseren door het 
overbodige te elimineren. 
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4.2. 1 Selecteren 

In 2004 is de Richtlijn van het Europese Parlement betreffende de coördinatie van de procedures voor het 

plaatsen van overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in werking getreden. Naast de gunning op 

basis van de laagste prijs is tevens de 'economisch meest voordelige aanbieding' (EMVA) van kracht geworden. 

Bij het gunningcriterium van de EMVA worden naast de laagste prijs ook andere criteria meegewogen. Aspecten 

die worden genoemd zijn: kwaliteit, prijs, technische waarde, esthetische en functionele kenmerken, 

milieukenmerken, gebruikskosten, rentabiliteit, service en bijstand , datum van levering en de termijn voor levering 

of uitvoering. 6 Omdat aanbesteden in een geïntegreerd contract veelal een lange-termijn relatie met zich 

meebrengt en open communicatie vereist met de leverancier, hanteren partijen die deze aanbestedingsvormen 

verkiezen verschillende criteria in de selectie. Zij zijn veelal minder geïnteresseerd in de laagste stichtingskosten 

en meer in de levenscyclus kostenbenadering van het product [C .O. Swift, 1995]. Dit kan als volgt gedefinieerd 

worden: "a theoretica! whole-life-cost model can be calculated for any design, but the principal is simply to take the 

initial construction casts and add the running casts and repfacement casts of items which form the building over a 

reasanabie lifetime such as 25 to 60 years" [EC Harris, 2008]. 

GEÏNTEGREERDE PROJECT AANPAK 

De bouw kampt met een slecht imago. Er is geen plaats voor innovatie, partijen werken niet goed samen, de keten 

is gefragmenteerd, het budget wordt vaak overschreden, er heerst veel wantrouwen ten aanzien van afspraken en 

verdiensten etc. [H. de Ridder, 2006]. Deze uitspraken typeren de lage mate van geïntegreerde projectaanpak in 

de bouwsector. Het proces van geïntegreerde projectaanpak kan worden omschreven als: In de projectvorming 

wordt mogelijk gemaakt dat de betrokken partijen congruentie vinden in hun relatie. In eerste instantie heerst vaak 

een verschillend perspectief op het te behalen doel en verwachting van de relatie [F. Grespin-Mazet en P. Ghauri, 

2005]. Wanneer partijen hun gezamenlijke winst weten te maximaliseren, leveren zij tevens een maximale 

bijdrage aan de vergroting van het welzijn van de samenleving als geheel [M. Scheltema, 2006]. Een survey wijst 

bovendien uit dat een hoger niveau van de specificatie van de waarde en het doel én een hoger conflict resolutie 

niveau in het opstellen van de uitgangspunten en doelen, de bevrediging positief beïnvloeden [M.Y. Leung, en 

A.M.M. Liu, 2001). In het te onderzoeken proces komt meer nadruk te liggen op de dialoogfase waarin de 

aanbieder probeert om de wensen van de opdrachtgever te achterhalen. De volgende karakteristieken schetsen 

de condities waarin een geïntegreerde projectaanpak voor een opdrachtgever strategisch en 

rendabel/levensvatbaar wordt geacht als alternatief voor een traditionele aanbesteding [F. Grespin-Mazet en P. 

Ghauri, 2005]: 

C Variabele ) 
---------' 

Project karakteristieken 
Project onzekerheid 

Project complexiteit voor de klant 
Project belangen 

Opdrachtgever's karakteristieken 
Inkoop oriëntatie 

Competenties om projectie ontwikkelen 

Aanbleder'5 karakteristieken 
Bedrijfscultuur 

Competenties om het project te ontwikkelen 

Project netwerk karakteristieken 
Niveau van invloed 

Relatieve houding t.o.v. geïntegreerde projectaanpak 
Oorsprong van invloed 

( Moderator ) ...__ ___ __. 

Project functionele uitdaging 

Relationele congruentie in het 
project netwerk 

Vertrouwen 
Betrokkenheid 

Gelijkheid van doelen en 
waarden 

C Uitkomst ) ..._ ___ ___, 

Opdrachtgever's 
inkoopgedrag 

Geïntegreerde 
projectaanpak met de 

aanbieder versus 
adoptie van een 

traditionele 
contractbenadering 

Figuur 4.1: factoren die keuze voor een ge integreerde projectaanpak beïnvloeden (Bron: F. erespin-Mazet en P. Ghauri, 2005]. 

6 Algemene Richtlijn 2004/18/EG artikel 53 lid 1 sub a 
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De aanbieder moet vroeg in het proces betrokken worden en in contact komen met de opdrachtgever om de 

mogelijkheid te krijgen een belangrijke rol te spelen in de ontwikkeling van het project tijdens de ontwerpfase. Dit 

is consistent met de projectmanagement literatuur, welke stelt dat de graad van vrijheid om te manoeuvreren in 

het project in het verloop van de tijd afneemt en de onomkeerbaarheid in de loop van de tijd toeneemt. De houding 

van de opdrachtgever ten opzichte van een geïntegreerde projectaanpak wordt dus positief beïnvloed door de 

congruentie in de relatie en door de hoogte van de perceptie van de 'functionele uitdaging' van het project. Bij 

hoge perceptie van de functionele uitdaging probeert de opdrachtgever veel risico's te delen als hij voldoende 

vertrouwen heeft in de congruentie van de relatie met alle betrokken partijen in het netwerk [F. erespin-Mazet en 

P. Ghauri, 2005]. 

De karakteristieken uit het model van erespin-Mazet kunnen worden vergeleken met de door Lichtenberg 

opgestelde belemmeringen voor het praktiseren van marketing in de bouwsector. Wanneer ook de argumenten 

van Blanken over belemmeringen van PPS aanbestedingen in de vergelijking worden opgenomen dan wordt 

duidelijk dat deze dezelfde grondslag hebben en in het model van erespin-Mazet als bepalende conditie 

weergegeven zijn. De belemmeringen kunnen zodoende beter doorbroken worden wanneer de condities meer 

voldoen aan de door erespin-Mazet beschreven ideale condities waarbij de opdrachtgever voor een 

geïntegreerde projectaanpak zal kiezen. 

Tabel4.1: vergelijking factoren uittheorie 

Belemmeringen marketing in bouw 
J. Uchtenberg, 2002 

Verhouding beslisser- betaler 

Eindklant geen rol in totstandkoming 

Sterke gebondenheid rol van partijen 

Relatiemarkt gebaseerd op vertrouwen 

Beperk1e vrije mark1 door rol overheid 

Belemmeringen PPS Concessies 
A. Stanken, et al., 2006 

Tegenstrijdige belangen 

Organisatie opdrachtgeverschap 

Gesplitste financiering 

Complexiteit en onzekerheid 

Gebrek aan stimulering 

Karakteristieken co-development 
F. Crespin·Mazet en P. Ghauri, 2005 

-- Project netwerk karak1eristieken 

-- Opdrachtgever's karakteristieken 

-- Aanbieder's karak1eristieken 

-- Project karakteristieken 

-- Project netwerk karakteristieken 

Wanneer een aanbieder de mogelijkheid heeft om de condities te beïnvloeden dan kan de opdrachtgever 

overtuigd worden van de voordelen van een geïntegreerde projectaanpak. In de dialoogfase is deze mogelijkheid 

er omdat het bij de genoemde karakteristieken veelal de perceptie van de opdrachtgever betreft [A. Blanken, et 

al., 2006]. 

4.3. 1 Instrumenten voor geïntegreerde contracten 

Een uitgebreide uiteenzetting van mogelijke geïntegreerde contractvormen blijft achterwege in dit onderzoek. Er 

zijn meerdere onderzoeken beschikbaar die deze kennis bieden. In artikelen over vernieuwde huisvesting van 

onderwijs is de PPS-concessie variant (DBFMO) als mogelijkheid genoemd [o.a. A. Blanken, et al., 2006]. 

Instrumenten die gebruikt kunnen worden bij het integreren activiteiten in een aanbesteding zijn: 

PPS-concessie [A. Blanken, et al., 2006]; 

Beschikbaarheidsvergoeding op basis van output in het PPS-concessie contract [Kenniscentrum PPS, 

1999-IIJ; 

Monitoring instrumenten om output te waarborgen vanuit levenscyclus gedachte [P.T.I. Lam, et al, 2001]; 

Raamovereenkomst voor intentie van exclusiviteit voor alle scholen 7 ; 

Concurrentie gerichte dialoog voor inbreng van marktpartijen in opstellen specificatie. 8 

Voor een uitwerking van deze instrumenten met achtergronden wordt verwezen naar bijlage 11.4. Deze uitwerking 

geldt als de beantwoording op deelvraag 2 van het onderzoek. De PPS-concessie is een verregaande vorm van 

integreren waarbij de verantwoordelijkheid voor financiering aan de aanbieder wordt overgelaten. Veelal is ook het 

beheer en onderhoud in het contract opgenomen. De budgetovereenkomst legt de verantwoordelijkheid van de 

7 Artikel 32, 2004/18/EG 
8 Artikel1 lid 11 sub (c) Europese Aanbestedingsrichtlijn voor werken, leveringen en diensten 
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4.4 

opdrachtgever vast om periodiek voor het product te betalen . De relevantie van een PPS-concessie voor 

opdrachtgever en aanbieder staat in tabel 4.2 weergegeven . 

Tabel 4.2: relevantie van PPS voor partijen [Bron: Heijmans @ventures, 2007] 

PPS is interessant voor de opdrachtgever: 

Levenscyclus benadering : optimalisatie levenscyclus kosten 

Value for Money: optimale kwaliteit voor beschikbaar budget 

Garantie van (tijdige) levering 

Budgetzekerheid 

Prestatiegerelateerde betalingen 

Met behoud van eigen taken en verantwoordelijkheden 

PPS is interessant voor de opdrachtnemer: 

Continuïteit van cash flow in exploitatiefase 

Optimale kansen voor synergie en multidisciplinaire aanpak 

Actief in de gehele keten 

Langjarige relatie met opdrachtgever 

Kwaliteit van dienstverlening telt 

Onderscheidend vermogen zichtbaar maken 

Rendementsverbetering door optimale prijs/kwaliteit 

tijdens bouw en exploitatie 

Het gebrek aan competenties van veel opdrachtgever met betrekking tot de getoonde instrumenten [P . de Vries, 

2007] betekent voor aanbieders dat met kennis en vaardigheden de opdrachtgever in de dialoogfase benaderd 

dient te worden . In de benadering moet aantoonbaar worden gemaakt hoe de kennis en vaardigheden van de 

aanbieder tot meerwaarde in de projectvorming leidt. 

BESLUITVORMING 

Bij besturen is 'beslissen ' een belangrijk thema. Mensen beslissen op grond van beschikbare informatie en op 

grond van eigen voorkeuren. De uitkomst bepaalt welke activiteiten er door hen zelf of door hun organisatie op 

welke wijze en wanneer worden uitgevoerd. Dit wordt verstaan onder 'inkoopgedrag' waarin ook vele invloeden 

van anderen de beslissingen bepalen. Een bestaande wetenschappelijke benadering ziet besluitvorming zelfs als 

de essentie van management. In de klassiek-rationele benadering wordt beslissen vaak gedefinieerd als 'kiezen 

uit alternatieven' . Het rationele besluitvormingsmodel heeft bij grote, niet-routine beslissingen weinig waarde om 

de volgende redenen [J.E. van Aken, 2002]: 

Problemen zijn geen gegevenheden; 

Beperkte rationaliteit waardoor 'satisficing' (een bevredigende oplossing, niet de optimale) vaak 

gehanteerd wordt; 

Verschillende criteria spelen een rol die niet in één dimensie staan; 

Diverse individuen en groepen hebben geen consensus over de criteria waardoor coalitievorming 

ontstaat; 

Het keuze proces loopt niet sequentieel volgens het model; 

Het is beter om bij dergelijke beslissingen veel aandacht te geven aan de organisatie en besturing van het 

besluitvormingsproces en om daarbij zowel aandacht te geven aan inhoudelijke analyses en ontwerpen als aan 

veranderkundige interventies. In plaats van een besl iss ing te definiëren als een keuze uit alternatieven, kan een 

organisatorische beslissing beter gezien worden als een ontwerp voor actie, waarvoor een significant aantal 

sleutelfiguren zich wil inzetten [J.E . van Aken , 2002] . Functioneel specificeren volstaat in de 

karakteristiekenbenadering vanwege de output gerichtheid , maar met een selectie op waarde ook in de klassieke 

economische nutstheorie. Vanuit marketing theorie kan daarnaast worden gesteld dat met deze instrumenten de 

opdrachtgever in het besluitvormingsproces vanaf het begin centraal staat: 

Verkoop perspectief 

Bedrijfsvaardigheid Marketing activiteit Klant 

Marketing perspectief 

Behoefte klant Marketing plan Aanbod vormen 

Figuur 4.2: het verschil tussen een verkoopstrategie en een marketingstrategie [Bron: I. Dikmen, et al. , 2004) . 



'Pro-actief In primair onderwijs' 

De klassieke economische nutstheorie stelt dat de consument, al zijn bestedingsmogelijkheden overziend, die 

allocatie van zijn inkomen over producten kiest die hem de hoogste bevrediging of het hoogste nut oplevert. 

Getuige het werk van de Ridder is er bij opdrachtgevers te weinig sprake van gelijkgestemd denken in termen van 

'nut' [H. de Ridder en R. Vrijhoef, 2005]. De karakteristiekenbenadering stelt dat de aangrijpingspunten van de 

beslissing niet plaats hebben op het niveau van producten of goederen, zoals bij de klassieke nutstheorie, maar 

op het karakteristiekenniveau (zie bijlage 11.6). Het combineren van theoretische modellen in de te nemen 

beslissing levert meer zekerheid op. Bij beschouwing van een standaard traditionele aanbesteding betekent dit dat 

een lineair compenserende beslissingsregel wordt gebruikt waar in een concurrentie gerichte dialoog een 

combinatie wordt doorlopen van een conjunctieve beslissingsregel, 'satisficing' en een lineair compenserende 

beslissingsregel. De uiteindelijke beslissing levert de opdrachtgever een zekerder gevoel op over de genomen 

beslissing [J.N. Sethen P.S. Raju, 1974]. 

4.4. 1 Perceptie 

Volgens van Raaij is perceptie het waarnemen van stimuli met behulp van zintuigen. De menselijke perceptie is 

selectief en wordt beïnvloed door datgene wat we verwachten te zien en wat we graag zien of horen. We richten 

ons in het bijzonder op enkele stimuli (focussing) waarbij we dus soms zelf gemotiveerd zijn om bepaalde stimuli 

te zien vanwege de drang ernaar. Hierdoor moeten stimuli vaak een primaire affectieve reactie ontlokken om 

vervolgens pas nader geobserveerd te worden. Volgens van Raaij is de perceptie in feite al een eerste fase in een 

beslissingsproces, te weten de selectie van de te gebruiken informatie in het beslissingsproces [W.F. van Raaij, 

1984]. Affectieve factoren bepalen de eerste intentie van de opdrachtgever in het beslissingsproces: 

Is er een gezamenlijke probleembenadering: dit is de descriptieve marketing benadering en volgens 

Parson: aanleiding geven [T. Parson, 1963]; 

Zijn er referenties die de klant prikkelen tot primaire voorkeuren: dit is de perceptie beïnvloeden [W.F. van 

Raaij, 1984]. 

4.4.2 Vettrouwen 

Opdrachtgevers vereisen een bepaalde mate van erkenning die tot genoegdoening en vertrouwen leidt. Voordat 

deze acceptatie van de gemeende interpretatie er is, kan er niet effectief gecommuniceerd worden. Er wordt 

beargumenteerd dat een hoger niveau van vertrouwen tot een grotere project prestatie en meer efficiëntie leidt [A. 

Kadefors, 2002]. Externe informatiebronnen kunnen het vertrouwen dienen en zijn: commercieel, neutraal of 

sociaal. Waarbij een neutrale bron het hoogst scoort op zowel deskundigheid als betrouwbaarheid, wat betreft de 

perceptie van de opdrachtgever. Vertrouwen ontwikkelt zich op basis van de kwaliteiten [A. Kadefors, 2002]: 

vermogen (competentie), welwillendheid en integriteit. Partnering is gebaseerd op drie factoren: wederzijdse 

doelen, een gelijkgestemde methode van probleembenadering en een actieve zoektocht naar continue, meetbare 

optimalisaties. Formaliseren van teambuilding en gezamenlijke doelbepaling is daarom volgens Kadefors 

noodzakelijk om projectmatig vertrouwen te creëren [A. Kadefors, 2002). Voorafgaand aan de gezamenlijke 

doelbepaling heeft de aanbieder de mogelijkheid om de opdrachtgever te analyseren vanuit gegeneraliseerde 

gegevens over wensen (uit dit onderzoek) en middels de eerste dialogen. Een 'adaptieve verkoper', ofwel een 

verkoper met aanpassingsvermogen, heeft een betere uitgangspositie om de opdrachtgever te overtuigen omdat 

deze de kenmerken: oriëntatie van de opdrachtgever, geloofwaardigheid en nauwkeurigheid per opdrachtgever 

strategisch kan invullen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de verkoper het vermogen heeft om te categoriseren [A. 

Sharma, 1998). 

4.5 CONCLUSIE 

Het antwoord op de deelvragen 2 en 3 kunnen worden samengevat tot de karakteristieken en de invulling 

daarvan, zoals in de theorie is genoemd. De keuze voor een geïntegreerde projectaanpak door een opdrachtgever 

wordt bepaald door de condities: project karakteristieken, opdrachtgever's karakteristieken, aanbieders 

karakteristieken en de project netwerk karakteristieken. Deze condities kunnen door de aanbieder worden 

beïnvloed doordat het vooral de perceptie van de opdrachtgever betreft. Perceptie en vertrouwen worden positief 

1 ; 



beïnvloed door gezamenlijke probleembenadering en gezamenlijke doelbepaling. Functioneel specificeren 

versterkt de doelstelling van specificeren wat betreft communicatie, overzicht en zekerheid. Vanuit de 

levenscyclus gedachte is functioneel specificeren gericht op output en de aanbieding kan men vervolgens 

selecteren op meeste waarde (of Economisch Meest Verantwoorde Aanbieding). Andere instrumenten dienen 

tijdens een partnering te faciliteren in het meten en monitoren van de output. In het juridische aanbestedingskader 

zijn hiervoor het raamcontract, de concurrentiegerichte dialoog en de PPS-concessie met 

beschikbaarheidsvergoeding te hanteren om output vast te leggen. De output vormt de basis voor een 

geïntegreerde projectaanpak. Het is beter om bij grote niet-routine beslissingen veel aandacht te geven aan de 

organisatie en besturing van het besluitvormingsproces en om daarbij zowel aandacht te geven aan inhoudelijke 

analyses en ontwerpen als aan veranderkundige interventies . Een aanbieder kan met de inhoudelijke analyse van 

opdrachtgevers 'adaptieve verkopers' van input voor een dialoog voorzien . 



5.1 

5 ANALYSE RESULTATEN 

INLEIDING 

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van de uitwerking van de analyse deelvragen. In hoofdstuk 2 

zijn de gekozen onderzoeksstrategieën al kort uiteen gezet. In dit hoofdstuk wordt hier dieper op ingegaan. Bijlage 

111.1 geeft het analyseplan weer in een overzichtelijk figuur. Hierin staan alle opeenvolgende stappen getoond 

waarbij de bronnen van informatie genoemd zijn. De verschillende stappen en resultaten worden in dit hoofdstuk 

weergegeven. Deelvragen zijn met rood omkaderd en deelresultaten met blauw. 

5.2 WENSEN EN EISEN VAN OPDRACHTGEVER 

De eerste analyse deelvraag die in dit hoofdstuk beantwoord dient te worden is: 

Deelvraag analyse: 

4. Wat zijn de wensen en eisen van de opdrachtgever met betrekking tot het proces in verbouw of 

nieuwbouw van de huisvesting van primair onderwijs? 

Om hierop antwoord te geven is in onderstaande de onderzoeksstrategie weergegeven met de resultaten. 

Allereerst wordt in het begrippenkader uiteen gezet welke begrippen aan de orde komen . 

5.2.1 Begrippenkader van de analyse 

Dimensies: de dimensies In dit onderzoek zijn de drie niveaus waarop de beoordeling van de respondent wordt 

gevraagd. In bijlage 111.4 is het overzicht van de volgende dimensies weergegeven. 

Doel: de verschillende doelen die de opdrachtgever in de procesfasen tot gunning na kan streven. 

Procesonderdelen in de dialoogfase: de onderdelen die de opdrachtgever doorloopt in de procesfasen tot 

de gunning aan een uitvoerende partij, in hoofdlijnen. 

Subonderdelen in de dialoogfase: de onderdelen die de opdrachtgever doorloopt in de procesfasen tot de 

gunning aan een uitvoerende partij, op gedetailleerd niveau. Het gaat hier niet om de processen tijdens het 

ontwerp, de bouw en de exploitatie, maar om de uitgangspunten die er vóór de gunning voor worden 

opgesteld. 

Procesfasen tot gunning: de fasen die starten wanneer de opdrachtgever kiest om een idee uit te werken tot en 

met het contract dat hieNoor met een uitvoerende partij wordt getekend. Het onderzoek is erop gericht om in deze 

fase tot meer samenwerking te komen. In alle onderdelen van het proces binnen deze fasen kunnen oplossingen 

ontstaan. Hieronder vallen de fasen: initiatief, definitie, prekwalificatie en eventuele dialoogfasen en ontwerpfasen. 

Wensen en inspraak: de wensen van de opdrachtgever worden in kaart gebracht als weergave van hun gewenste 

inspraak in de beslissingen en voortgang in de fasen tot gunning. Deze wensen hebben de volgende niveaus: 

niets, infomeren, adviseren, goedkeuren en bepalen. Deze niveaus worden in paragraaf 5.2.3 toegelicht. 

Populatie: een verzameling voorwerpen of individuen waaruit men een steekproef trekt. 9 

Steekproef: deelverzameling van de populatie waarop de waarnemingen worden verricht. 9 

9 Zie: www.vandale.nl 
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Respondent: iemand die antwoord op een circulaire of bij een enquête. 9 

Betrouwbaarlleidsniveau: het betrouwbaarheidsniveau geeft aan in welke mate enquêteresultaten betrouwbaar 

zijn . Het wordt uitgedrukt in een percentage en het staat voor het werkelijke percentage van de populatie dat een 

antwoord kiest dat binnen het betrouwbaarheidsinterval ligt. Een 95% betrouwbaarheidsniveau is in alle 

uitkomsten gekozen en betekent dus dat de resultaten met 95% zekerheid worden gegeven. 

Belrotlwbaarheidsinterval (81): het betrouwbaarheidsinterval geeft het gebied van waarden aan, waarbinnen de 

werkelijke waarde in de populatie met een zeker betrouwbaarheidsniveau ligt. Het is een getal dat bij de uitkomst 

van de steekproef wordt opgeteld/ afgetrokken. Dit vormt de betrouwbare bandbreedte waaraan uitspraken 

kunnen worden ontleend en is in alle uitkomsten op 10% vastgesteld. 

Paarsgewijze vergelijking: elk proces waarbij eenheden in paren worden vergeleken om te beoordelen welke 

eenheid de voorkeur geniet of een grotere waarde heeft [T.L. Saaty, 1990]. 

5.2.2 Doel van de analyse 

Gericht op de doelstelling van het onderzoek is informatie nodig over de wensen en eisen van de opdrachtgever in 

de fasen tot gunning. Het doel van het onderzoek is om een hulpmiddel te ontwikkelen waarmee een aanbieder 

een tuil service strategie kan concretiseren naar een pro-actieve marktbenadering. Om te komen tot een 

samenwerking in een geïntegreerde projectaanpak is het nodig om uit te spreken waar men open staat voor 

inbreng en initiatief van derden en waar men een strakke regie wil voeren en geen beslissing uit handen wil 

geven. Een criterium voor samenwerken is immers het delen van bevoegdheden. Een balans van deze scores 

tussen alle partijen is noodzakelijk om tot een voor iedereen wenselijk proces te komen. Het zoeken van deze 

balans is het doel van deze analyse. 

De uitwerking van deelvraag 4 wordt geoperationaliseerd als een survey. Voor de survey wordt de noodzakelijke 

kennis opgedaan op basis van interviews die gehouden zijn bij partijen die handelen vanuit verschillende 

invalshoeken in de context van het onderzoek. Deze deelvraag kent de volgende fasen zoals in het analyseplan te 

zien is: 

1. Mogelijke wensen achterhalen (5.2.2.1); 

2. Achtergrondvariabelen achterhalen (5.2.2.2); 

3. Inzichtelijk maken van wensen en hiërarchie (5.2.3); 

4. Succesfactoren toetsen en verbreden in best practices , Groot-Brittannië (5.3). 

De derde fase is de fysieke survey waaraan de twee voorbereidende fasen vooraf gaan. Het analyseplan in de 

bijlage geeft een overzicht van de fasen weer en de gebruikte instrumenten die tot de resultaten hebben geleid . 

5.2.2. 1 Mogelijke wensen opdrachtgevers 

De eerste fase heeft geleid tot het onderstaande boomdiagram waarin de mogelijke wensen van de opdrachtgever 

in de drie dimensies weergegeven staan . Hiervoor zijn een brainstormsessie met kettingassociatie en 

gestructureerde interviews toegepast. De notulen hiervan zijn in de bijlage toegevoegd. 



Mei 2008 

·Prcractief •n primair onderwijs ' 

Doel Procesonderdelen Sub-onderdelen 
in de dialoogfasa: in de dialoogfase: in de dialoogfase: 

Transparante inforrnabe )' 
en ccmmumcat:e 

- Het samenstellen van een visie op inhoud onderwijs met -alle amMies 
- Het vertalen van een onderwtjsvisie naar een hU1Sve5tingsvisie en strategie 
- Het politieke draagvlak creëren 
- Hel opstellen van de randvoorwaarden voor het proreet 

( Hoge produelwaarde ) 
Visievorming - De betrekking van de par1tjen uit de wijk voor draagvlak 

- Het opstellen van geo.venste competenties en waarde van partners 
- De keuze van mogel(jke partners voor een eventuele Multi Functionele Accommodatie 
- Het opbouwen en va~tleggen van verwachtingen en vertrouwen tussen geme@nfe en partners 

( Lage pl'ljs en kD>Ien ) 
- De intentteovereenkomst opstellen 

- Hel utlvoeren van haalbaarheidsslu_dles voor hel project 
- Het opstellen van de prOfeetdefin itie in het Integraal HuisvestmgsPian 

C Korte doorloop"'" ) Opstallen van 
uitgangspunten 

- Het cpsleHen van een programma van uttgangspunten. tuneties en prestatie-eisen 
- De procedurss volgen die bij (Europees. boven f 5,15 mln) aanbesteden varplicht ZiJn 
- De keuze voor een geïntegreerde contractvorm (alle bouwonderdelen door 1 team) 
- Het opstellen van het Programma van Eisen voor de dialoog met opdrachtnemers 
- De keuze voor eon select~ van preferente opdrachtnemers 

Hoge belrouwbaiJrheid 
org. 

- Oe keuze voor pnvale financ1ële mlddelen in basisscholen 
- Oe risicoverdeling In kaart brengen voor de betrokken part•jen 

- Oe verantwoordelijkheid voor financieel beheer 

Afspraken om 
gewenst proces te 

doorlopen 

Afspraken uitwerking 
programma 

- De coördinatie van alle lagen uit de school in de uitwe/1(.ing va_n de u_i\gl!ltlgs.punten 
- Oe selectie van de arcMeet 
- Het ontwerpproces. hel bewaken van de Vlsieuflgangspunten en vastgesJelde ambittes 
- Bezoek referentieprojecten ten behoeve van keuze (\IOrrngeving) concept 

Afspraken bouw 
programma 

Afspraken beheer en 
onderhoud 

-De beoordeling van tenders a.h.v. gunnmgcritena 
- Wijzigingen kunnen maken tijdens de gedetailleerde uitwerking van het ontwei"J) 

- .Het verzorgen van de benodigde vergunningen 
- Oe locatle en het gebru1k van tljdeli;ke huisvesting 
- Eisen 1 afspraken m.b.t . hinder voor de school o! de buurt tijdens de reaUsatie 
- De eisen m.b.t. de door1oop!i)d van de rBali!alie 
- WijzignlQ&n ti}den!S dtt bouw m.b.t. eerder gemaakte beslis~ir'{l~n 

- AfsprBken inzake inhoudehjk baheer (inlegrak! programmH's, doorlopende teertijnen. etc) 
-Afspraken inzake faOhlali' beheer (schoonmaak, vcrhuur 'llan ruimten ann derden, etc.) 
- De kosten vOOf d8 lange Iermijn vasdaggP.n 
- Inspectie en kwalile;tsmehngen; welke partij en hoe intensrel 
- Investeren in meatregekm om Oeheer en endertloud Ie verminderen 

Figuur 5.2: dimensies van onderdelen die in de survey getoetst worden 

5.2.2.2 Achtergrondvariabelen 

In de tweede fase zijn naast bureau onderzoek tevens semi-gestructureerde interviews gehouden om de 

achtergrondvariabelen te achterhalen die de wensen van opdrachtgevers mogelijk beïnvloeden. Deze interviews 

leiden tot dieper liggende achtergronden doordat de onderzoeker doorvraagt na gegeven antwoorden. De 

volgende achtergrondvariabelen kunnen worden onderscheiden: 

5.2.3 

Rol: de verhoudingen tussen het economische en het juridische eigendom kunnen worden gekenmerkt als 

een rol die een mogelijke invloed heeft op de wensen en eisen. Om voldoende van de verschillende rollen 

in de steekproef te benaderen is deze achtergrondvariabele opgelegd aan de respondent. De respondent 

wordt gevraagd zich een situatie voor te stellen en de enquête vanuit dit perspectief in te vullen. 

Professionaliteit: de professionaliteit van schoolbesturen wordt geïnterpreteerd vanuit de hoeveelheid 

scholen waarover het gezag voert. Dit kan invloed hebben op de wensen en eisen in het 

ontwikkelingsproces. 

Visie op onderwijs: de visie van het schoolbestuur op het bieden van onderwijs kan uiteenlopend zijn en 

daarmee tot specifieke wensen in het ontwikkelingsproces leiden. 

Type onderwijs: het type onderwijs dat door het schoolbestuur wordt aangeboden kan uiteenlopend zijn 

en daarmee tot specifieke wensen in het ontwikkelingsproces leiden. 

Locatie: de beoordeling die de respondent aan een locatie geeft kan van invloed zijn op de wensen en 

eisen in het ontwikkelingsproces. 

Competenties op procesonderdelen: de competenties die de respondent in eigen huis zegt te hebben 

kunnen het gewenste proces beïnvloeden doordat de keuze om activiteiten uit te besteden hierdoor minder 

voor zal komen. 

Wensen in hiërarchie 

Nu de mogelijke wensen en de mogelijke achtergrondvariabelen bekend zijn kunnen deze getoetst worden in een 

steekproef. De derde fase (de survey) wordt geoperationaliseerd als een schriftelijke (digitale) enquête. De 

enquête is onderdeel van twee afstudeeronderzoeken en bevat dus een onderdeel m.b.t. de procesfasen tot 

gunning (dit onderzoek) en een onderdeel m.b.t. de productkarakteristieken (onderzoek van Arjan Walraven). 

Omdat hierdoor de enquête langer wordt en de kans op goede respons dus kleiner, wordt de respondent 

gestimuleerd met de mogelijkheid om enkele resultaten op te vragen. De enquête bestaat enkel uit gesloten 
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vragen. De antwoordmogelijkheden hebben een nominale of ordinale schaal. Omdat voor elk meetniveau 

verschillende statistische toetsen bestaan, is bij de constructie van de enquête adequaat met deze meetschalen 

rekening gehouden. De belangrijkste methodiek die wordt toegepast in de survey is de paarsgewijze 

vergelijkingsmethode die nader toegelicht wordt. 'Paarsgewijze vergelijking' is een methode die het mogelijk 

maakt om op basis van verbale uitspraken een gewicht toe te kennen aan een set van criteria . Op basis van 

algoritmes uit het vakgebied Operations research wordt vervolgens berekend wat de waardering van de criteria 

uitgedrukt in een percentage is. 

Paarsgewijze vergelijking 
1 = neutraal, beide onderdelen krijgen evenveel voor1<eur 

3 = het onderdeel krijgl enigszins meer voor1<eur dan hel andere 

5 = hel onderdeel krijgt zeker meer voor1<eur dan het andere 

7 = hel onderdeel krijgt veel meer voor1<eur dan hel andere 

9 = hel onderdeel krijgt absoluut en aantoonbaar veel meer voor1<eur dan hel andere 

975313579 

Visievorming O O 0 O O O O O 0 Opstellen van uitgangspunten 

Figuur 5.3: voorbeeld paarsgewijze vergelijking 

In bijlage 111.5 is de enquête 'Huisvesting primair onderwijs' weergegeven . Deze enquête is uitgezet onder een 

steekproef van 1878 potentiële opdrachtgevers in het primaire onderwijssegment De enquête is opgebouwd uit 

de volgende onderdelen waarmee de wensen in kaart worden gebracht: 

1. Algemene vragen m.b.t. achtergrondvariabelen: met als doel te onderzoeken of er variabelen zijn die de 

wensen van respondenten beïnvloeden; 

2. Stellingen over samenwerken in het proces tot gunning: met als doel in kaart te brengen wat de indirecte 

kansen met betrekking tot samenwerking en integreren van projecten zijn. 

3. Uitleg procesonderdelen en vraag naar aanwezige competenties in de procesonderdelen: met als doel een 

vergelijking te maken van gewenste niveaus van inspraak bij procesonderdelen en de aanwezige 

competenties. 

4. Beoordeling van gewenste inspraak in sub-onderdelen: met als doel in kaart te brengen welke wensen de 

respondenten hebben op het niveau van sub-onderdelen. 

5. Paarsgewijze beoordeling van gewenste inspraak in procesonderdelen: met als doel een hiërarchie op te 

stellen van de beoordeling van procesonderdelen. 

6. Paarsgewijze beoordeling van inspraak in proces t.o.v. andere doelen: met als doel het relativeren van 

wensen in proces tot gunning ten opzichte van andere aspecten. 

Steekproef 

De populatie van dit onderzoek bestaat uit alle opdrachtgevers in het primaire onderwijs. Bij de populatieomvang 

wordt in dit onderzoek van het aantal basisscholen uitgegaan. Het aantal basisscholen in Nederland in 2007 

bedraagt 6.941 10
. Dit is een te omvangrijke groep om een survey in te houden. Er wordt daarom gekozen om een 

steekproef te trekken uit deze populatie. Dit heet purposive sampling [A. Bryman, 2004]. De minimale 

steekproefgrootte kan bepaald worden aan de hand van de volgende criteria [A. Bryman, 2004]: 

ss = Z2 x (p) X(1-p) 
c2 

Betekenis termen : 
SS = Sample size, steekproefgrootle 
Z = Z-waarde, bij een 95% betrouwbaarheidsniveau is dit 1,96. 
P = percentage van respondenten dat een specifiek antwoord kiest, p wordt 
uitgedrukt als decimaal. Om SS te bepalen wordt voor p standaard 0,5 gebruikt. 
c = betrouwbaarheidsinterval , uitgedrukt als decimaal. 

Voor dit onderzoek is gekozen om een betrouwbaarheidsniveau van 95% en een betrouwbaarheidsinterval van 10 

te hanteren. Dit betekent dat 96 respondenten nodig zijn voor een representatieve steekproef. Om 

representativiteit van de steekproef te verhogen worden de deelpopulaties evenredig in de steekproef 

vertegenwoordigd. De frequentieverdeling van de deelpopulatie komt in dat geval overeen met de 

10 Zie: www.cbs.nl 
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frequentieverdeling van de deelpopulatie in de gehele populatie. Van de website onderwijspaleis 11 zijn van de 

laatste vier jaar de projecten voor het primaire onderwijs beschouwd. Hiervan is weergegeven hoe formeel het 

opdrachtgeverschap verdeeld is. Omdat het eigendom een te complexe (en niet representatief voor de toekomst) 

verhouding weergeeft, is gekozen om dit formele opdrachtgeverschap als verhouding voor de deelpopulaties te 

kiezen . 

.,", 
• Schoobetii..U 

a Sehoo~ectilt 

• Gtmtent. 

Figuur 5.3: verhoudingen steekproef gewenst en werkelijk 

.... 

Tabel 5.1: verhoudingen steekproef 

Gewenst: 

Rol: 
Bovenschools bestuur 
Schooldirectie 
Gemeente 
Totaal: 

Aantal : 
24 
24 
48 
96 

Werkelijk: 

Rol: 
Bovenschools bestuur 
Schooldirectie 
Gemeente 
Totaal: 

•&hoobeltuf.l' 

c Schoolcl ... ctie 

• Gtmtente 

Aantal: 
46 
112 
51 
209 

De gewenste verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen is bij benadering 50-50. Binnen de deelpopulatie 

schoolbesturen wordt overigens de verhouding 50-50 aangehouden voor scholen die onder het gezag van een 

schoolbestuur vallen en de zogenoemde éénpitters met een directie [H . Neppers, 2007]. Gewenste en werkelijke 

verhouding van deelpopulaties zijn in figuur 5.3 weergegeven. Het resultaat is een respons van 209 respondenten 

(ruim 11%). De respons overschrijdt de minimale steekproefgrootte van 96 respondenten, dus kan worden 

geconcludeerd dat de betrouwbaarheid voldoende is. De uiteindelijke verhoudingen zijn niet ideaal maar de 

aantallen respondenten per deelpopulatie zijn voldoende, waardoor de betrouwbaarheid gewaarborgd is. 

Invloeden van respondenten 

Om te voldoen aan de eerste doelstelling dient een aantal stappen uitgevoerd te worden met behulp van het data 

verwerkingsprogramma SPSS. De eerste stap is het uitvoeren van een 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 [J. Pallant, 2007] . De factoranalyse bekijkt de antwoordcombinaties van 

respondenten op de 34 sub-onderdelen om onderliggende factoren (components, in dit geval procesonderdelen) 

te onderscheiden die een schaal zouden kunnen vormen. Er wordt zodoende onderzocht of de procesonderdelen 

een goede schaal vormen voor de sub-onderdelen. Dit is noodzakelijk omdat beide schalen gebruikt zijn voor het 

in kaart brengen van wensen en dus dezelfde betekenis moeten hebben. 

Procesonderdelen Sub-onderdelen 
in de dlaloogfsse: in de dialoogfase: 

·Het S81'1lenstellen van een visie op Inhoud onderwijl met alle ambities 
-Het ver1alen van een onderwij&vi&ie naar .." h·uisvest1ngaviaie en strategie 
- Het politteke draagvlak ereAren 

/ 
• Het opstellen van de ra.nctvoorwaarden VOO!' het project 

Vlalevonnlng - Oe betrekking van de partijen uit de wijk voor draagvlak 
- Het oplltellen van gewenste competenties en waarde van partners 
-De keuze van mogelijke partners voor een eventuele Multi Fundion~ Accommcxlatie 
• Het opbouwen en vastleggen van verwachtingen en vertrouwen tussen gemeeflle en partnerw 
- De intenüeovereenkomst opstellen 

• Het uitvoeren van haalbaarhefdlstuóies VOOf het prqec'i 
- Het ~tellen van de pro;ectdefinitie in het Integraal HuisvestingsPlan 

Figuur 5.4 : deel van figuur 'dimensies ' (zie bijlage 111.4) 

11 Zie www.onderwijspaleis.nl 
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Als wordt gekeken naar de variabelen waaruit de componenten uit de factoranalyse worden opgemaakt dan valt 

als belangrijkste verschil met de schaal uit de figuur 'dimensies' op dat het eerste procesonderdeel opgesplitst 

moet worden, waarbij het nieuwe procesonderdeel 'oriëntatie context' ontstaat. Die nieuwe schaal (zie ook bijlage 

111.4) ziet er in volgorde van hoge naar lage factorscore als volgt uit: 

Tabel 5.2: latente factoren 
Compontent: Latente variabele: Items: 

Afspraken over uitwerking van het De keuze voor een selectie van preferente aanbieders 

programma De selectie van de architect 

2 

3 

4 

5 

6 

Visievorming 

Oriëntatie context 

Afspraken over beheer en 
onderhoud 

Opstellen van uitgangspunten 

Afspraken over bouw van het 
programma 

De beoordeling van tenders a.h.v. gunningscriteria 
Bezoek referentieprojecten ten behoeve van keuze (vonngeving) concept 
De coördinatie van alle betrokkenen uit de school in de uitwerking van de uitgangspunten 

Het ontwerpproces, het bewaken van de visieuitgangspunten en vastgestelde ambities 
Wijzigingen kunnen maken tijdens de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp 
Het samenstellen van een visie op inhoud onderwijs met alle ambities 
Het vertalen van een onderwijsvisie naar een huisvestingsvisie en strategie 

Het opstellen van gewenste competenties en waarde van partners 
De keuze van mogelijke partners voor een eventuele Multi Functionele Accommodatie 
Het politieke draagvlak creëren 

De betrekking van de partijen uit de wijk voor draagvlak 
Het opbouwen en vastleggen van verwachtingen en vertrouwen tussen gemeente en partners 

Het opstellen van de randvoorwaarden voor het project 
De verantwoordelijkheid voor financieel beheer (exploitatie) 
Afspraken inzake inhoudelijk beheer (integrale programma's, doorlopende leer1ijnen, etc) 
Afspraken inzake facilitair beheer (schoonmaak, verhuur van ruimten aan derden, etc.) 
De kosten voor de lange tennijn vastleggen 
Inspectie en kwaliteitsmetingen; welke partij en hoe intensief 
Investeren in maatregelen om beheer en onderhoud te verminderen 

Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor het project 
Het opstellen van een programma van uitgangspunten, functies en prestatie-eisen 
De procedures volgen die bij (Europees, boven € 5,15 mln) aanbesteden verplicht zijn 
De intentieovereenkomst opstellen 
De keuze voor een geïntegreerde contractvorm (alle bouwonderdelen door 1 team) 
De keuze voor private financiële middelen in basisscholen 
Het opstellen van de projectdefinitie in het Integraal HuisvestingsPian 

Het opstellen van het Programma van Eisen voor de dialoog met opdrachtnemers 
De risicoverdeling in kaart brengen voor de betrokken partijen 
De locatie en het gebruik van tijdelijke huisvesting 
Eisen I afspraken m.b.t. hinder voor de school of de buurt tijdens de realisatie 

De eisen m.b.t. de door1ooptijd van de realisatie 
Wijzigingen tijdens de bouw m.b.t. eerder gemaakte beslissingen 

In de bijlagen zijn de uitkomsten van de factoranalyse in de benodigde tabellen en overzichten weergegeven. 

De resultaten van deze analyse ondersteunen het gebruik van de in de 

survey opgestelde schaal van procesonderdelen in sub-onderdelen niet, door 

een splitsing van 'visievorming' in 'visievorming' en 'oriëntatie context'. 

Vergelijken van groepen en onderzoeken van relaties 

Er is een overzicht gemaakt van de relatieve wensen op het niveau van procesonderdelen van de gehele 

steekproef. Tabel 5.3 toont de uitkomst hiervan: 

Tabel 5.3: oordelen inspraak in procesonderdelen 
Procesonderdeel Mean Std. error Belang O(;! 1-5 schaal Relatief% 

Inspraak in visievorming 3,96 0,69 • ..... • 17,64 

Inspraak in oriëntatie van context 3,63 0,66 • ..... • 16,16 

Inspraak in het opstellen van 
3,64 1,76 ..... 16,23 

uitgangspunten • • 
Inspraak in afspraken over het 

3,71 1,05 ..... 16,52 
uitwerken van het programma • • 
Inspraak in afspraken over de bouw 

3,68 0,94 ..... 16,38 
van het programma • • 
Inspraak in afspraken over het beheer 

3,83 1,18 .... 17,07 
en onderhoud tijdens de exploitatie • • 
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'Pro-actief in primair onderwijs' 

Achtergrondvariabelen 

Alle scores zitten tegen de score 4 aan, wat staat voor 'goedkeuren'. Het is echter mogelijk dat binnen de 

steekproef groepen te onderscheiden zijn. De respondenten zijn ingedeeld op basis van een aantal algemene 

kenmerken zoals hiervoor genoemd. Van alle achtergrondkenmerken blijken alleen 'rol' en 'verhouding vraag

/aanbodgestuurd onderwijs' invloed te hebben op de scores op inspraak in procesonderdelen. Alle toetsen zijn 

weergegeven in bijlage 111.6.4. Er wordt een verklaring voor de invloed gezocht vanuit de inhoud, waarna wordt 

bepaald of er wezenlijk verschillende klantgroepen met specifieke wensen kunnen worden onderscheiden. 

De achtergrondvariabelen 'rol' en 'verhouding vraag-laanbodgestuurd 

onderwijs' zijn de kenmerken van de respondent die significante invloed 

blijken te hebben op de scores op inspraak in procesonderdelen. 

Verklaring invloed 'rol' 

In figuur 5.5 is te zien wat de verschillen zijn tussen de scores van de respondenten met een bepaalde rol. De 

legenda's zijn hiërarchisch opgebouwd. 

Inspraak: schoolbestuur als juridisch eigenaar 

10% 

18% 

• Afspraken exploitatie 

• Afspraken urtwerking 

c Visievanring 

c Oriëntatle context 

c Afspraken bouw 

• Opstelen uitganspunten 

Inspraak: gemeente als economisch eigenaar 

8% 

20% 

0 Oriêntatie context 

o Afspraken bouw 

• Afspraken exploitatie 

D Afspraken uitwerking 

o Visievorning 

• Opstellen uitganspunten 

Inspraak: schooldirectie als juridisch eigenaar 

,, ,.0 

18% 

o Vi$ievoming 

• Afspraken exploitatie 

a Afspraken uitwerking 

c Afspraken bouw 

0 Oriëntatie context 

• Opstellen uitganspunten 

Inspraak : schoolbestuur als juridisch en economisch 
eigenaar 

8% 

18% 

• Afspraken expklitatie 

a Afspraken uitY.terk.ing 

o Oriëntatie context 

c Visievorning 

c Afspraken bouw 

• Opsteäen uhganspunten 

Inspraak: gemeente als economisch en juridisch eigenaar 

8% 

19% 

• Afspraken exploitatie 

o OriëntaHa context 

c Afsprak en bouw 

IJ Afspraken uitwerking 

c Visievortring 

• Opstellen u~ganspunten 

Inspraak: schooldirectie als economisch en juridisch 

eigenaar 

11% 

18% 

• Afspraken exploitatie 

0 Visievorning 

IJ Afspraken uitwerking 

o Afspraken bouw 

o Oriêntatie context 

• Opstelen u~ganspunten 

Figuur 5.5: relaUeve belangen van inspraak in procesonderdelen per rol, weergegeven in cirkeldiagram 
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Schoolbestuur als juridisch eigenaar: vanuit deze rol wordt de laagste score toegekend aan het 

opstellen van uitgangspunten. Een verklaring kan zijn dat men denkt dat na een gedegen visievorming, het 

opstellen van uitgangspunten op een meer tactisch dan strategisch niveau zit, zodat men het naar 

schooldirecties delegeert. Verder valt op dat de meeste waarde wordt gehecht aan afspraken omtrent de 

exploitatie. Als juridisch eigenaar is dit hun verantwoordelijkheid, wat verklaart dat deze opdrachtgevers 

hier veel belang bij hebben. 

Schoolbestuur als economisch en juridisch eigenaar: op alle procesonderdelen scoort deze rol hoger 

dan de vorige rol. Een verklaring hiervoor kan zijn dat door een professionalisering van het schoolbestuur 

zij minder besluitvorming uit handen geeft waardoor het voor andere partijen moeilijk wordt om met hen 

samen te werken. Vanuit deze rol wordt eveneens minder belang gehecht aan inspraak in het opstellen van 

uitgangspunten met dezelfde verklaring dan in de voorgaande rol. Het valt op dat visievorming een minder 

groot belang kent als de uitwerking van het programma en de oriëntatie van de context. Vanuit de rol kan 

dit verklaard worden doordat men als economisch eigenaar meer belang heeft bij de uitwerking met 

meerdere partijen gezamenlijk, om de vastgoedobjecten op termijn nog van waarde te laten zijn. Er zijn 

vanuit de eigendomsverhouding verder geen grote verschillen waarneembaar. 

Gemeente als economisch eigenaar: wat het meest opvalt, is dat er ruimschoots meer inspraak is 

gewenst in de oriëntatie van de context en de afspraken over de bouw dan in visievorming en het opstellen 

van uitgangspunten. Een gemeente die slechts verantwoordelijk is voor de investering in de ontwikkeling 

heeft daardoor minder belang bij de strategische en tactische visie van het onderwijs. Afspraken over de 

bouw hebben een wettelijke grondslag. Wederom is voor het opstellen van uitgangspunten het laagst 

gescoord. 

Gemeente als economisch en juridisch eigenaar: het grootste verschil ten opzichte van de voorgaande 

rol is dat de afspraken over de exploitatie hierbij een groter belang genieten. Wanneer de gemeente 

verantwoordelijk is voor exploitatie, zullen zij meer zeggenschap opeisen bij afspraken betreffende de 

exploitatie. Daarna volgen net als bij de voorgaande rol de oriëntatie van de context en de afspraken over 

de bouw. Toch willen gemeenten in beide rollen alsnog een betrokkenheid in de uitwerking van plannen die 

niet verwaarloosbaar is. 

Schooldirectie als juridisch eigenaar: bij een directie is het vormen van een visie het belangrijkst. Het 

verschil met schoolbesturen is te verklaren doordat een visie binnen een bestuur veelal integraal bepaald 

is. Binnen deze rol zijn ook de afspraken rondom beheer en exploitatie zeer belangrijk gebleken. In de regel 

is dit ook de verantwoordelijkheid van de juridisch eigenaar. Dat het meer belang heeft dan de afspraken 

over de bouw en de uitgangspunten is daarmee verklaard. 

Schooldirectie als economisch en juridisch eigenaar: de belangrijkste onderdelen blijken visievorming 

en exploitatie. Als economisch en juridisch eigenaar speelt het belang van de waarde op termijn de grootste 

rol. Voor visievorming geldt dezelfde verklaring als in de voorgaande rol. Door in beide onderdelen veel 

inspraak te wensen blijkt de rol van de directies (in beide rollen) te worden beheerst door het idee dat de 

school zelf in de accommodatie de dominante positie inneemt. De beide rollen van schooldirecties scoren 

ongeveer even hoog wat typeert dat deze opdrachtgevers minder inzicht hebben in de consequenties van 

het economische eigendom op de op te stellen wensen. 

Nu in kaart is gebracht wat de wensen van de specifieke rollen in de onderwijshuisvesting zijn, dienen de kansen 

te worden beschouwd voor een actieve rol van aanbieders. Om die reden is de respondenten ook gevraagd naar 

de competenties die aanwezig zijn in hun organisatie. Een vergelijking met het voorgaande leidt tot inzicht in de 

wens naar procesondersteuning of juist in het leidinggevende karakter dat de respondenten er vanuit de eigen 

organisatie in wensen. Per procesonderdeel zijn de volgende competenties niet ontwikkeld in de organisatie van 

de respondent: 
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Tabel 5.4: welke competenties bezitten de groepen niet 

Competentie: Rol: Percentage: 

Competenties visievorming Schoolbestuur 28,26 % 

niet in huis: 
Competenties opstellen 

Gemeente 

Schooldirectie 

Schoolbestuur 

Gemeente 

uitgangspunten niet in huis: Schooldirectie 

Competenties uitwerking Schoolbestuur 

Gemeente 

programma niet in huis: Schooldirectie 
Competenties Schoolbestuur 

Gemeente 

bouwafspraken niet in huis: Schooldirectie 

Competenties Schoolbestuur 

beheersafspraken niet in Gemeente 

huis: Schooldirectie 

39,46% 

29,94% 

41,30% 

51,00% 

47,96% 

36,96% 

54,92% 

57,12% 

43,48 % 

53,00% 

57,12% 

41,30 % 

52,92% 

57,12% 

Schoolbesturen blijken het 

meest ontwikkeld te zijn. Toch 

beschikt nog minstens 30% van 

de respondenten niet over 

competenties om vanaf 

visievorming tot en met het 

maken van afspraken over 

beheer en onderhoud, terwijl er 

in bijna alle gevallen een hoog 

belang aan wordt gehecht. 

Verklaring invloed 'verhouding vraag-laanbodgestuurd onderwijs' 

De tweede achtergrondvariabele, waarvan uit de analyse blijkt dat deze de scores op inspraak beïnvloedt, is de 

verhouding tussen vraaggestuurd en aanbodgestuurd onderwijs. Deze verhouding is achterhaald bij alle 

schoolbesturen en schooldirecties en heeft geleid tot het volgende overzicht: 

16o/o 

Inspraak: mindar dan SOo/ovraaggestuurd onderwijs 

14% 

• Afspraken ex~atie 

D Visievooring 

• Afspraken uitw e<1Qng 

o Oriênlatie context 

DAfspral<en bot.>N 

• Opstelen Litganspu1ten 

Inspraak: meer dan 50%vraaggestuurd onderwijs 

12% 

16% 

• Afspraken ex~tie 

a Afspraken uitwerking 

o Afspraken bolMI 

c Vi:sievorning 

c Qiêntatie context 

• ~stellen uitganspunten 

Figuur 5.6: relatieve belangen van inspraak in procesonderdelen voor de verhouding vraag-/aanbodgestuurd onderwijs, weergegeven in 
cirkeldiagrammen 

Het grootste verschil tussen respondenten met minder of meer dan 50% vraaggestuurd onderwijs is dat 

visievorming bij laatstgenoemde een ondergeschikte rol heeft ten opzichte van uitwerking en bouwafspraken. Een 

verklaring hiervoor kan zijn dat voor scholen (besturen) die meer dan 50% vraaggestuurd onderwijs verzorgen, 

deze onderwijsvisie pas sinds enkele jaren nageleefd wordt. Dit betekent dat het opstellen van een gedegen visie 

voor deze partijen al achter de rug is en bij nieuwe huisvesting niet van vooraf opnieuw dient te geschieden. 

Op basis van de analyseresultaten kunnen verschillen worden 

gekenmerkt die genuanceerde accenten weergeven waarmee meer 

gedetailleerde wensen van de opdrachtgever achterhaald worden. 

De andere achtergrondvariabelen tonen geen significante invloed op de uitkomsten. Wel kan de verdeling op de 

achtergrondvariabele 'gewenste integratiegraad' weergegeven worden als beoordeling van de trend van Brede 

Scholen. Het onderstaande cirkeldiagram toont de uitkomst op de vraag wat voor type school men het liefst zou 

ontwikkelen (in aantallen). Er zijn geen significante invloeden van achtergrondvariabelen in deze uitkomst. 
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Verdeling wens integratiegraad 
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Figuur 5. 7: uitkomst op vraag naar gewenste integratiegraad bij nieuwe ontwikkeling 

Scores op sub-onderdelen 

De respondenten hebben allen gescoord op gewenste inspraak in sub-onderdelen. Om de resultaten aan minder 

interpretatie onderhevig te laten zijn, zijn de antwoordmogelijkheden verwoord naar 5 niveaus van inspraak [M.C. 

Achterkamp, 1999]: 

1. Niets: er is geen betrokkenheid bij deze activiteit gewenst. 

2. Informeren: u wilt als opdrachtgever geïnformeerd worden over de ontwikkelingen en de besluiten. 

3. Adviseren: u wilt als opdrachtgever advies kunnen geven over de te nemen stappen en besluiten. 

4. Goedkeuren: u wilt als opdrachtgever over deze activiteit goedkeuring geven alvorens men ermee verder 

kan. 

5. Bepalen: u wilt als opdrachtgever de criteria stellen waarbinnen de besluiten worden genomen rondom dit 

proces onderdeel. 

Voor de gehele steekproef worden de gemiddeld genormaliseerde scores weergegeven in een bardiagram om 

een onderlinge verhouding zichtbaar te maken. 

Relatief belang sub-onderdelen 
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Inspraak in risicoverdeling 
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0 5 10 15 20 25 
relatief belang 

Figuur 5.8: uitkomsten inspraak in sub-onderdelen als gemiddeld genormaliseerde score. 
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'Pro-actief in primair onderwijs' 

In het bardiagram is zichtbaar dat bepaalde sub-onderdelen een lager 

niveau van gewenste inspraak genieten dan anderen. De onderlinge 

verhouding geeft een hiërarchie van wensen. 

Kansen voor samenwerking 

Respondenten hebben in de enquête een score gegeven aan een aantal stellingen. De stellingen hebben dezelfde 

grondslag als de procesonderdelen met als toevoeging een stelling over het benaderen van partners voor een 

Multi Functionele Accommodatie en een splitsing van beheer en onderhoud en financiële constructie voor het 

project. Op een schaal van 1: helemaal niet mee eens tot 6: helemaal mee eens zijn in de tabel 5.5 de uitkomsten 

weergegeven: 

Nr. 

Tabel 5.5: uitkomsten op stellingen 

Stelling: 

Ik vind dat de ideevorming voor ontwikkeling van basisscholen een proces is dat bij iedere school 

uniek is. 
2 Ik vind dat het vinden van mogelijke partners, die dezelfde betrokkenheid bij de school tonen en 

deze~de waarden en doelstellingen nastreven, zeer moeitijk is. 
3 Ik vind dat door de strikte regels in procedures en de consequenties bij overtreding, het risico 

om het op een andere dan traditionele manier aan te pakken te groot is. 
4 Ik vind dat, ondanks een mogelijke samenwerking, iedere school volledig uniek moet zijn in vonm 

en uitstraling. 
5 Ik vind dat goede afspraken met andere partijen over de bouwfase van nieuwe huisvesting zeer 

moeizaam tot stand komen. 
6 Ik vind dat, door een op zichzelfstaande financiële constructie per school, de transparantie leidt 

tot een prettige samenwerking. 
7 Ik vind dat afspraken over maatregelen die kosten besparen In beheer en onderhoud zeer 

project specifiek zijn. 

Gemiddelde 

score: 

4,61 

3,19 

3,30 

4,66 

3,44 

4,43 

4,25 

Alle stellingen geven een belemmering van uniciteit in de verschillende procesonderdelen. De score loopt van 1 

'zeer oneens' tot 6 'zeer eens', dus een hogere score betekent dat men de belemmeringen erkend die uniciteit van 

projecten met zich meebrengen. Vooral op het gebied van een samenwerking met partners (stelling 2) op een 

andere dan traditionele manier (stelling 3) geven de gematigde scores een beeld van de respondenten die het met 

de stelling eens zijn maar neigen naar een neutrale houding. 

Scores op doelen 

De uitkomsten van de scores op stellingen over samenwerking geven 

een beeld van respondenten die het gematigd eens zijn met de 

belemmeringen van uniciteit in projecten. 

De laatste vraag uit de enquête stond in het teken van het relativeren van wensen in proces tot gunning ten 

opzichte van andere aspecten uit de ontwikkeling van huisvesting. In een paarsgewijze verhouding heeft de 

respondent aangegeven bij welk doel hij telkens een groter belang nastreeft en hoe veel groter het belang is. 

Bij het gebruik van een paarsgewijze vergelijking dienen de 

onderdelen zuiver te zijn en maar op één wijze te interpreteren. De 

paarsgewijze vergelijking die op de procesonderdelen is gebruikt, kan 

niet verwerkt worden omdat de onderdelen kennelijk teveel aan 

interpretatie onderhevig zijn, ondanks de gegeven definities. 

De gemiddelde uitkomsten van alle respondenten in de dimensie doelen worden hieronder weergegeven: 
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Relatief belang doelen 

13% 

15% 

Figuur 5. 9: relatief belang van doelen in de dialoogfase (dimensie 1) 

• Korte doorlooptijd 

• Lage prijs en kosten 
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o Trasparante informatie en 
communicatie 

0 Hoge productwaarde 

• Hoge betrouwbaarheid 
organisatie 

In dit onderzoek staat het gewenste proces centraal. In het diagram is te zien dat respondenten het meeste belang 

hebben bij een korte doorlooptijd. Op de tweede plaats staat de lage prijs en kosten, vervolgens hebben 

respectievelijk de doelen gewenst proces, transparantie van informatie en communicatie, hoge productwaarde en 

hoge betrouwbaarheid van de organisatie een relatief belang van 15% tot 13%. 

Ten opzichte van mogelijke doelen die een klant in de dialoogfase 

nastreeft, wordt een relatief belang van 15% gegeven aan het maken 

van afspraken om het proces aan de wensen te laten voldoen. Dit is 

het op twee na hoogste doel dat de klant nastreeft. 

5. 2. 4 Conclusie deelvraag over wensen van opdrachtgevers 

Wat betreft de perceptie van de respondenten op de fasen in de dialoog kan worden gesteld dat de volgende 

procesonderdelen onderscheiden moeten worden: visievorming, oriëntatie context, opstellen uitgangspunten, 

afspraken over uitwerking programma, afspraken over bouw programma en afspraken over het beheer en 

onderhoud tijdens de exploitatie. Als antwoord op de vraag wat de wensen van opdrachtgevers zijn in het proces 

tot aan de gunning kan als eerste worden gesteld dat van alle respondenten 71% een brede school initiatief in een 

multifunctionele accommodatie sterk ondersteunt. Tevens kan worden gesteld dat het doorlopen van een proces 

dat aan de wensen voldoet een relatief belang geniet van 15% ten opzichte van de andere doelen in deze fase. 

Dit onderzoek naar de specifieke wensen in deze fase is daarmee verantwoord. Wat betreft de samenwerking met 

derden in de procesonderdelen is aangetoond dat de opdrachtgevers het gematigd eens zijn met de 

belemmeringen van uniciteit. De unieke waarde wordt hoger gewaardeerd met betrekking tot vorm/uitstraling en 

ideevorming dan met betrekking tot maatschappelijke partners, aanbestedingsmethodiek en de bouwfase. 

In het onderzoek naar de specifieke wensen van de respondent kan worden gesteld dat de achtergrondvariabelen 

'rol' en 'verhouding vraag-/aanbodgestuurd onderwijs' invloed hebben op de gewenste inspraak in de 

procesonderdelen: Visievorming, Oriëntatie context, Opstellen van uitgangspunten en Afspraken over beheer en 

onderhoud tijdens exploitatie. Voor deze invloeden is een verklaring vanuit de inhoud opgesteld. Wanneer de 

gehele steekproef wordt beschouwd dan zijn de gemiddelde uitkomsten in de inspraak in alle procesonderdelen 

tussen de 3,5 en de 4 op een schaal van 1 tot 5. De relatieve belangen verschillen hierdoor maximaal 2%. 

Afspraken over het beheer en onderhoud tijdens de exploitatie genieten gemiddeld het hoogste gewenste niveau 

van inspraak met een minimaal relatief belang van 19%. In de resultaten bij sub-onderdelen is te zien dat geldt dat 

er een minimaal gewenst niveau van inspraak is gewenst dat gekenmerkt is als 'advies geven over ... '. Ook is 

gebleken dat bepaalde sub-onderdelen zichtbaar minder gewenste inspraak genieten dan andere. Hiervan is voor 

de gehele steekproef een hiërarchie weergegeven. Het relatieve belang van de inspraak in procesonderdelen 

loopt uiteen van 2 % tot 38%. 

TU Eindhoven en He iJ mans Bouw 34 



'Pro-actief in primair onderwijs ' 

De score op de procesonderdelen is vergeleken met de aanwezigheid van competenties met als resultaat dat er 

meer competenties afwezig zijn dan er aan inspraak wordt gewenst. Schoolbesturen zijn het meest professioneel 

met over alle procesonderdelen gemiddeld 38% afwezige competenties, waarna de schooldirecties en gemeente 

met beide 50% afwezige competenties volgen . Het antwoord op deelvraag 4 luidt: 

Er is een aantoonbaar gemis aan competenties. Een gematigde instemming met de belemmeringen die 

veroorzaakt worden door uniciteit van projecten, speelt een rol in de samenwerking. Oe wensen van de 

opdrachtgever zijn uiteenlopend en reiken van visievorming tot exploitatie over de gehele keten m.b.t. een hoog 

gewenst niveau van inspraak. 

5.3 SUCCESFACTOREN IN BEST PRACTICES 

Mei 2008 

Dit onderdeel dient antwoord te geven op de volgende deelvraag: 

Deelvraag analyse: 

5. Welke succesfactoren zijn te onderscheiden in de best practices van een geïntegreerde projectaanpak 

bij scholen in Groot-Brittannië? 

Dit analysedeel is in het Engels geschreven omdat het volledig in het Engels uitgevoerd is. Het toetsen van de 

survey resultaten en het verzamelen van best practices in een situatie waarin al geïntegreerde, geclusterde 

opdrachten aanbesteed worden in het onderwijssegment, is in twee stappen uitgevoerd. In beide gevallen leidt 

codering van de uitwerking tot de onderstaande resultaten: 

Bureau onderzoek in BSF documentatie; 

Semi-gestructureerde interviews in London. 

Het volledige verslag van het bureau onderzoek en de interviews is in bijlage 111 .7 weergegeven. Hieronder worden 

puntsgewijs de resultaten weergegeven. 

5.3.1 Results desk research: review of 'Building Schools for the Future ' 

Considering the situation, the following factors leading to a successful implementation of clustered lendering are 

discovered: 

The 'old' way of putting individual school building projects out to tender is unlikely to produce value for 

money ar secure a flow of well-designed and constructed buildings given the scale and complexity of the 

programme. 

Local Authorities are expected to set up a Local Education Partnerships (LEP), a new concept developed 

for BSF. A LEP is a public private partnership bringing tagether three organisations: 

The Local Authority; 

A Private Sector Partner (PSP) (usually a consortium of private companies including the building 

contractor); 

Partnerships for Schools (PfS). 

The proposals for each individual or group of schools must be developed by the authority and the schools 

together; 

All BSF funding is allocated and paid to the LA and nat directly to any school to control for LA involvement 

in decision-making [D.M.M. Vermeer, 2006); 

The reasans for the development of a Local Education Partnership (LEP) with Private Sector Partners 

(PS P's) are to group schools logether into larger, higher value packages; 

The preterred bidder will be granted exclusivity for the delivery of all projects within the LEP; 

Competitive dialogue praeurement route; 

Online Design Quality Indicators to evaluate submitted bids; 
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Evaluation of bids for the Private Sector Partner in a LEP is executed by Local Authorities. 

The following performance mechanisms are developed to be assembied in a Strategie Partnering Agreement 

(SPA) 12 which is the contract between the LEP and the Local Authority: 

Track record and Key Performance Indicator tests; 

Benchmarking procedure; 

Market testing procedure; 

Partnering Services Specification; 

Colleelive Partnership Targets; 

Value for Money assessment tooi; 

Continuous impravement plan; 

5.3. 2 Results semi-stmclured interviews 

Considering the situation, the following factors leading to a successful implementation of clustered lendering are 

discovered: 

In the BSF programme joining a clustering of projects is the only option for a school to receive funds for 

renewal of accommodation . In the Netherlands there will be no such funds from national government. This 

incentive is therefore missing . 

Local Authority lays foundation for all plans in an Asset Management Plan (in NL practice: IHP). 

Considering the instruments , the following factors leading to a successful implementation of clustered lendering 

are discovered: 

The obligation to transfarm educational vision in each project is an instrument of the DfES to stimulate the 

development of education that encounters social changefora considerable period of time. 

Development of Strategie Partnering Agreement; 

Legally non-binding 'high level principles' of the Strategie Partnering Agreement; 

Strategie Partnering Board in the organisational structure for conflict resolving; 

The use of the Campelilive Dialogue as a recommended praeurement route for LA's and school authorities; 

Local Authority retains the freehold of the site in PFI projects. Special Purpose Vehicle (SPV) has a lease or 

a license to use or occupy the site; 

Local Authority pays Unitary Charge to SPV; 

The use of Key Performance Indicators which provide the clients with instruments to monitor the contractor; 

Benchmarking and market testing each 4 years; 

Strategie 'Brief between LA and schools with functional description of requirements. 

5.3.3 Conclusie succesfactoren 

Met uitzondering van de nationaal gestuurde financieringsimpuls, zijn er geen kenmerkende verschillen tussen de 

situatie in Groot-Brittannië en Nederland waardoor de succesfactoren eventueel geen waarde zouden hebben in 

de Nederlandse praktijk. Wanneer de aantallen succesfactoren onderverdeeld worden naar onderwerpen dan is 

de volgende verdeling het resultaat: 

Factoren m.b.t. meetinstrumenten samenwerking : 9 

Factoren m.b.t. Meetinstrumenten kwaliteit: 3 

Factoren m.b.t de aanbesteding: 7 

Factoren m.b.t. de financieringsconstructie: 4 

Er kan geconcludeerd worden dat de succesfactoren naar deze niveaus geabstraheerd worden. Het antwoord op 

de deelvraag luidt: 

12 Zie: www.p4s.gov.uk 



De succesfactoren van de geïntegreerde aanbesteding van geclusterde scholen in Groot-Brittannië zijn toe te 

schrijven aan factoren m.b.t. meetinstrumenten samenwerking, meetinstrumenten kwaliteit, de aanbesteding en 

de financieringsconstructie. Deze factoren worden vertaald naar de context van dit onderzoek om toegepast te 

kunnen worden in het product. 

5.4 WETENSCHAPPELIJKE REFLECTIE 

Externe betrouwbaarheid (de mate waarin een onderzoek herhaalbaar is) : gezien de gestructureerde 

stappen heeft de analyse een hoge herhaalbaarheid. Er wordt aangegeven welke methodologische 

instrumenten zijn gebruikt en hoe deze tot de resultaten hebben geleid. 

Interne betrouwbaat1Jeid (inter-observator betrouwbaarheid) : dit is in het kwalitatieve deel aan de orde en 

kan beïnvloed zijn doordat de geïnterviewden al contact hadden met Heijmans, waardoor ze tegenover de 

onderzoeker als afgevaardigde een bepaalde houding aannamen. In het kwantitatieve deel is de survey 

namens de TU/e uitgevoerd om de onafhankelijkheid te waarborgen. 

Externe validiteit (generaliseerbaarheid naar sociale settings) : in het kwantitatieve deel is de validiteit groter 

door de ruime steekproef. De verhouding van de deelpopulaties doen echter af aan de validiteit. Daarnaast 

is in de uitgevoerde toetsen standaard een significantieniveau van 95% gehanteerd. Het hoge 

betrouwbaarheidsniveau heeft geleid tot verschillende invloeden van achtergrondvariabelen. Dat deze 

verschillen erg klein zijn is in de cirkeldiagrammen zichtbaar. Dit betekent dat met een lager 

betrouwbaarheidsniveau (bijvoorbeeld 90%) waarschijnlijk geen invloeden aangetoond worden. Er kan dan 

worden gesproken over een steekproef die representatief is voor de gehele populatie en een populatie die 

op haar beurt uniforme wensen heeft. In het ontwerp zal deze aanname gedaan worden . Een kanttekening 

is hierbij nog dat de verhouding van deelpopulaties (naar de verhouding rollen) in de steekproef niet gelijk is 

aan de verhouding in de populatie. Dit staat echter in direct verband met onderstaand reflectiepunt 

Interne validiteit (match tussen observaties en theorie) : de respondenten kregen een 'rol' toebedeeld die 

vervolgens als achtergrondvariabele getoetst is. Respondenten kunnen moeite hebben gehad met het 

beantwoorden van vragen vanuit een rol die men niet gewend is. Hierdoor zijn de resultaten wellicht minder 

uitgesproken wisselend. De verwachting uit de theorie was dat er grotere verschillen zouden optreden. 

Gebruikte instrumenten: de respondent heeft op het niveau van procesonderdelen een paarsgewijze 

vergelijking ingevuld die uiteindelijk niet gebruikt kan worden . De schaal die voor procesonderdelen was 

opgesteld geldt niet als afspiegeling van de sub-onderdelen. De conclusie is dat paarsgewijs vergelijken 

alleen zinvol is als items worden gebruikt die voor minder interpretatie open staan . 



DeeiB 



6.1 

Mei 2008 

6 OPLOSSINGSONTWERP 

Dit hoofdstuk dient om antwoord te geven op de volgende deelvragen van het onderzoek: 

Deelvragen ontwerp: 

1. Welke uitgangspunten kunnen worden opgesteld voor een succesvolle toepassing van een 

geïntegreerde projectaanpak in primair onderwijs? 

2. Hoe ziet een hulpmiddel er uit dat ondersteunt bij een pro-actieve invulling van de fu/1 service strategie in 

het proces van een geïntegreerde projectaanpak? 

De resultaten van de literatuurstudie en analyse liggen ten grondslag aan de opzet en 

inrichting van het voorstel. In een onderzoek wordt na analyse een conclusie 

geformuleerd die tot nieuwe kennis leidt. Bij ontwerpen wordt , na het opstellen van een 

synthese, een ontwerp uitgewerkt in een product. In de synthese wordt bepaald aan 

welke randvoorwaarden het product dient te voldoen, welke karakteristieken het zal 

vertonen en hoe het ingezet kan worden. De synthese bestaat zodoende, zoals ook in 

figuur 7.1 weergegeven is, uit drie vragen die in de volgende paragraaf beantwoord 

worden: 

Wat is het doel? 

Wat is de functie? 

Wat is de structuur? 

SYNTHESE 

Ontwerpen ) 

1 

Figuur 6.1: ontwerpen 

De synthese bestaat uit het ontwerpen van een mogelijke oplossing voor het gegeven onderzoeksprobleem. 

Vervolgens worden syntheses geëvalueerd en dit proces wordt enkele malen herhaald. De mogelijke oplossingen 

worden afgebakend door het stellen van enkele vragen ter specificatie. De bovenstaande drie vragen worden 

beantwoord voordat met de uitwerking van het ontwerp gestart kan worden. 

Doel 

In de eerste plaats dient het doel van het te ontwerpen product te worden omschreven . Een ontwerp is een middel 

om de volgende stap te zetten in het proces dat moet leiden tot het ontstaan van het beoogde artefact of proces. 

Er wordt een product ontworpen dat vanuit de gevormde wetenschappelijke kennis ondersteuning dient te bieden 

aan de werkzaamheden van de Business Development Unit. Deze stafafdeling binnen organisaties richt zich op 

het genereren van nieuwe opdrachten door het ontwikkelen en in de markt zetten van vernieuwende product

marktcombinaties aan de hand van kennisopbouw door theorie en analyse. Hiermee levert de afdeling een 

belangrijke bijdrage aan de conceptuele slagkracht van een organisatie en de concretisering van een full service 

strategie. De afdeling onderzoekt en analyseert opdrachtgever's behoeften, trends en ontwikkelingen in 

marktsegmenten als zorg, onderwijs, wonen en werken . Daarnaast ondersteunt Business Development de bij het 

totale verkoopproces, van het voorbereiden van commerciële trainingen tot het onderhouden van contacten met 

opdrachtgevers. Business Development is niet synoniem voor innovatie maar het is er wel een onderdeel van. Het 
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'out of the box' aspect dat Business Development behelst , vertoont gelijkenissen met de manier van werken in 

proces innovatieteams. 13 De dialoog heeft als doel om te inventariseren wat de organisatie voor de verschillende 

opdrachtgevers kan betekenen. Het doel van dit onderzoek is om een hulpmiddel te ontwerpen waarmee 

Business Development meer structuur in de dialoog kan brengen door de inhoud ervan te koppelen aan de 

overkoepelende full service strategie. 

Functie 

De tweede vraag gaat in op de functie en dient te beantwoorden voor welke werkzaamheden van Business 

Development het hulpmiddel wordt ontworpen . Er wordt een product ontworpen dat ondersteuning biedt vanuit 

kennis van de fase waarin de opdrachtgevers van primaire onderwijshuisvesting worden benaderd voor een 

dialoog. De voorbereiding binnen de organisatie, bestaande uit een uitgebreide interne analyse van competenties 

en ontwikkeling ervan . behoort niet tot dit onderzoek. De fase na de dialoog, wanneer een opdracht wordt 

aanbesteed, gaat meer in op de productvraagstukken en valt zodoende ook niet in dit onderzoek. 

Structuur 

Wat betreft de structuur wordt er een product ontworpen dat als status de term 'hulpmiddel' wordt meegegeven. 

Hier is bewust voor gekozen omdat Business Development zeer dynamisch is. Voor een procesmodel, bestaande 

uit geprogrammeerde stappen, geldt hetzelfde. Door alleen advies te geven blijven de onderzoeksresultaten 

bovendien te onsamenhangend. Er is daarom gekozen om een hulpmiddel te ontwerpen waarin de 

onderzoeksresultaten in een model samenhang vertonen waarna het uiteindelijke model ondersteunt in het 

concretiseren van een full service strategie voor de benadering van het primaire onderwijssegment 

Beslissing 

Van de mogelijkheden binnen functie en structuur wordt een morfologisch schema opgesteld om de keuze in het 

ontwerpproces zichtbaar te maken. Het schema is in figuur 7.2 weergegeven en toont aan dat dit onderzoek een 

leidraad voor marktbenadering oplevert. Een leidraad is een gemodelleerde weergave van onderzoeksconclusies 

die ondersteunen in een strategische benadering van de primaire onderwijs huisvestingsmarkt. 

( Voor welke 11158 dient het ontwerp geschikt te zijn? ) 

Vooralgaand aan Benadering van Tijdens Tijdens co-
benadering opdrachtgever aanbesteding development 

Advies interne l Mar1<eling I l Samenwerkings 
~ organisatie advies 

Juridisch advles I aanbevelingen ,.. .. 
!!l .. 
E 

.. Achtergronden I 
.. 

Niet-bindende 1 g, l- Samenwer1<ings 
~ lendering overeenkomst 

i 

I !:tem~ Slappenplan P l I veranderplan lendering 
il 

______j 

ii 

~ 
"' ~Interne strategie 1 
! Mar1<eting . ." Tonderstrategie 

strategte 

Figuur 6.2: morfologisch schema 

Ontwerpdoel: 

Er wordt een hulpmiddel ontwikkeld dat ondersteunt in het vormen van een concretisering van een fu/1 service 

strategie voor het benaderen van opdrachtgevers in het primaire onderwijssegment. 

13 Zie: www.kennisportal.com 
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6.2 

De ontwerpvraag die hierbij hoort is vervolgens: 

Ontwerpvraag: 

Hoe ziet een hulpmiddel emit voor het concretiseren van een strategie ter beïnvloeding van de condities voor 

een geïntegreerde projectaanpak in primair onderwijs? 

STRATEGIE 

De strategie van een organisatie is het patroon van keuzen binnen de organisatie met betrekking tot de te 

realiseren doelen, de wegen waarlangs dat moet gebeuren en de middelen die daartoe worden ingezet voor de 

organisatie als gebied [J.E. van Aken, 2002]. Het gaat bij een strategie dus om het positioneren van de organisatie 

als geheel in zijn omgeving; wie zijn wij, waar willen we naartoe en hoe komen we daar? De 

wetenschapsopvatting die ten grondslag ligt aan de keuze voor het eindproduct is het interpretatieve paradigma 

van de ontwerpwetenschappen en gebruikt dus vooral onderzoeksresultaten die te vertalen zijn naar gebruik. Dit 

staat in tegenstelling tot de verklarende wetenschappen waarbij managementimplicaties niet altijd even duidelijk 

zijn. Bij het interpretatieve paradigma wordt de organisatie gezien als een sociale constructie, gemaakt door de 

gedachtepatronen van de belanghebbenden bij de organisatie [J.E. van Aken, 2002]. De organisatie is tegelijk een 

artefact en een natuurlijk systeem en is daartoe wel maakbaar maar slechts in beperkte mate. Bij het ontwerpen 

van 'new business development' is vaak sprake van radicaal ontwerpen met alle technische en commerciële 

risico's die daarbij horen. Figuur 6.3 toont de plaats van een strategie in de organisatie. 

Figuur 6.3: visievorming en vertaling naar beleid 

Visie: 
blik op de toekomst: 

waar moeten we 
naa rtoe? 

Strategie: Full Servlee 
hoe worden de doelen bereikt? 

Beleidscyclus: 

lnfra 

Bestuursniveau 

Een missie en visie leiden op bestuursniveau tot een full service strategie die in onderling dialoog met de 

verschillende directies van een organisatie wordt vertaald naar een beleid. Bij full service is het daarbij van groot 

belang dat de divisiedirecties ook onderling hun propositie versterken door samen te werken en kennis te delen. 

Een geïntegreerde projectaanpak vraagt immers om activiteiten van verschillende divisies binnen een project. 



'Pro-actief In pnmalr onderwijs' 

6. 2. 1 Be/eidscyclus 

ledere divisie hanteert in de regel een beleidscyclus . Dit is veelal gebaseerd op de Plan-Do-Check-Act cyclus van 

Deming [J.E. van Aken, 2002]. De beleidscyclus is het cyclisch proces van voorbereiding, opstelling, 

besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het beleid. Het doel van de beleidscyclus is gestructureerde besturing 

van de organisatie te creëren . Het is de bedoeling dat de beleidscyclus in de praktijk leidt tot een vereenvoudiging 

in het werk van alle betrokkenen. Dit wordt bereikt door het leggen van verbanden tussen doelstellingen en 

realisatie, door een meer systematische informatievoorziening over en weer en door minder ad hoc beleid en 

informatievragen. In figuur 6.3 is aangegeven dat bij het vertalen van een strategie naar een beleid, de divisies 

aan de hand van hun cycli samenwerking en synergie bereiken door kennis te delen. In figuur 6.4 is de 

beleidscyclus getoond die de plaats van dit onderzoek bevat. De fasen : voorbereiden, opstellen, besluiten, 

evalueren en maatregelen nemen zijn invulling gegeven voor het cyclische proces van het vertalen van full 

service naar een martkbenadering. Tevens zijn de betrokken onderdelen van de organisatie weergegeven. 

Business Development is een orgaan dat voornamelijk kennis opbouwt en uitdraagt naar regionale afdelingen van 

de organisatie. In de regio's vindt het definitieve opstellen van een marktbenadering plaats , veelal door de 

regiodirectie en marketing managers. Business Development ondersteunt hierbij . Een marktbenadering dient op 

directieniveau getoetst te worden aan full service doelen alvorens goedkeuring plaatsvindt. Regio's voeren de 

acquisitie uit waarbij Business Development weer ondersteunt. De periodieke evaluatie wordt met alle 

betrokkenen van alle niveaus uitgevoerd waarbij Business Development vanuit een centrale plaats de regio's 

vergelijkt en vervolgens de regio's weer ondersteunt in het nemen van verbeterende maatregelen. Dit onderzoek 

omvat de voorbereiding van een marktbenadering die gebaseerd is op kennisopbouw door theorie en analyse. In 

de reflectie zal kort op de volgende fasen ingegaan worden. 

Maatregelen nemen: 
regio reageert op evaluatie met 
maatregelen ter verbetering 
van de implementatie van de 
strategie, BD vergelijkt regio's 
en ondersteunt 

Betrokkenen: regio , business 
development 

Evalueren: het beleid wordt, 
als implementatie van de 
strategie, periodiek getoetst op 
doelen 

Betrokkenen: directie, regio, 
business development 

Figuur 6.4: beleidscyclus voor marktbenadering 

Voorbereiden: directie legt 
strategie en doelstellingen 
vast. BD bouwt kennis op uit 
wetenschap en praktijk 

Betrokkenen: directie, 
business development 

j dit onderzoek 

Uitvoeren: de acties, 
beschreven in het beleid, 
worden uitgevoerd in 
gecontroleerde omstandigheden 
door de regio, BD biedt 
ondersteuning 

Betrokkenen: regio, business 
development 

Opstellen: marktbenaderings
plan wordt opgesteld door 
regio waarbij BD ondersteunt 

Betrokkenen: regio, business 
development 

Besluiten: 
marktbenaderingsplan wordt 
goedgekeurd door directie op 
basis van full service doelen 

Betrokkenen: directie, regio, 
business development 

Strategische vorming en implementatie is een spel tussen veranderaars en belanghebbenden (zie figuur 6.5) . Een 

aanpak voor een probleemkluwen wordt ontworpen door beeldvorming en analyse. Doelstellingen voor de 

verbeteringen zijn de feitelijke strategievorming. Vervolgens worden twee ontwerpen vervaardigd : een 

eindsituatieontwerp en een veranderplan . Wat betreft de inhoudelijke interventie worden in dit onderzoek de 

mogelijke instrumenten genoemd om de eindsituatie kracht bij te zetten. Het feitelijke implementeren is geen 

rationele activiteit en zodoende niet rechthoekig weergegeven. Dit valt ook niet binnen de kaders van dit 

onderzoek. 
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I 
I 

l 
Aanpak lmplem11nlalle 1 

ResUltaat huidig onderzoek \ 
I 
I 

manage"' 1 
Inhoudelijke 
interventie 

Veranderkund)ge 
interventie 

I 
I 
I 
I 

I 
I 

I 

I .:.:.::". ( - :::: ___ 

lmplementatieplanr+--------+\ 

Betrokkenen 

Verteleringen 

Figuur 6.5: strategievorming en organisatiestructurering en de plaats van dit onderzoek 

Verandering van 
gedrag 

'Pro-actief in primair onderwijs' 

Een ontwerpbenadering heeft een professioneel aspect: ontwerpgericht werken, en een wetenschappelijk aspect: 

ontwikkelen van wetenschappelijke kennis. Het professionele aspect omvat een eindsituatieontwerp, veranderplan 

en een aanpak. Het wetenschappelijke aspect beantwoordt de vraag waarom en onder welke omstandigheden 

bepaalde interventies het gewenste resultaat hebben [J .E. van Aken, 2002] . Het ontwerp heeft daarom de 

volgende uitgangspunten: 

De eindsituatie van het ontwerp is vormgegeven door condities; 

De inhoudelijke interventie is vormgegeven door mogelijke instrumenten . 

Hiermee is deelvraag 6 van het onderzoek, welke uitgangspunten opgesteld moeten worden voor een succesvolle 

toepassing van de strategie, beantwoord. 

UITWERKING 

Het hulpmiddel bestaat uit de invulling van condities die in de literatuur beschreven staan voor een algemene 

benadering van een geïntegreerde projectaanpak: project karakteristieken, opdrachtgever's karakteristieken, 

aanbieders karakteristieken en de project netwerk karakteristieken. De condities zijn vereisten die situationeel 

aanwezig dienen te zijn om een positieve houding van de opdrachtgever tegenover een gewenste, integrale 

benadering te bereiken. In iedere situatie kan worden onderzocht in welke mate de condities aanwezig zijn. 

Wanneer condities nog niet aanwezig zijn, kunnen de getoonde instrumenten worden gebruikt om de condities te 

beïnvloeden en zodoende een integrale aanbesteding te creëren. Het volgende model (figuur 6.6) dient hiervoor 

ingevuld te worden. Na coderen van alle conclusies naar condities en instrumenten, is bepaald in welke van de 4 

variabelen de succesfactoren en aanbevelingen behoren. 
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(~ ______ v_a_ria_b_e_le ____ ~) 

Project karakteristieken 
Project onzekerheid 

Project complexiteit voor de klant 
Project belangen 

Opdrachtgever's karakteristieken 
Purchasing orientation 

Capacity to develop the project 

Aanbieder's karakteristieken 
Bedrijfscultuur 

Competentie om het project te ontwikkelen 

Project netwerk karakteristieken 
Niveau van invloed 

Relatieve houding t.o.v. co-development 
Oorsprong van invloed 

C Moderator ) 
'------"' 

Project functionele uitdaging 

Relationele congruentie in het 
project netwerk 

Vertrouwen 
Betrokkenheid 

Gelijkheid van doelen en 
waarden 

C Uitkomst ) 
'-----~ 

Opdrachtgever's 
inkoopgedrag 

Co-development van 
het project met de 
aanbieder versus 
adoptie van een 

traditionele 
contractbenadering 

Figuur 6.6: factoren die keuze voor een geïntegreerde projectaanpak beïnvloeden [Bron: F. Grespin-Mazet en P. Ghauri, 2005] . 

VALIDATIE 

Om antwoord te geven op deelvraag 7 van het onderzoek, hoe het hulpmiddel eruit dient te zien, wordt eerst 

bepaald of het voorlopige hulpmiddel voldoet aan de uitgangspunten zoals deze aan het begin van het 

ontwerpproces zijn gesteld . In de huidige opzet biedt het product ruimte aan condities en instrumenten zoals 

vooraf bepaald was. De weergave naar het model van Grespin brengt structuur in alle condities en instrumenten. 

Het ontwerp voldoet aan de eisen van de onderzoeker. De externe validatie van het hulpmiddel geschiedt 

vervolgens door het opstellen van een SWOT analyse van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen . Een 

expertpanel is geïnterviewd om reacties te geven op het onderzoek en het ontwerp. Uit de drie interviews zijn 

sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen gecodeerd en opgenomen in onderstaande tabellen waarin 

weergegeven wordt hoe de reacties eventueel tot bijstelling van de resultaten leidt. Sterkten en zwakten leiden tot 

bijstelling van de strategie op korte termijn. Kansen en bedreigingen vormen de aanbevelingen van het onderzoek 

als lange termijn strategie. De volledige notulen van de interviews zijn in bijlage IV.2 toegevoegd. 

6.4. 1 Reacties door manager Business Deve/opment, Heijmans Bouw BV 

Peter Frolichs is onderdeel van Business Development van Heijmans Bouw BV als 'manager corporaties en 

onderwijs' . Zijn ervaring van drie jaar in een groot schoolbestuur geeft hem de inhoudelijke kennis op het gebied 

van huisvestingsvraagstukken en de rollen van de verschillende partijen hierin. 
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SWOT: 
Sterl<tes 

Zwaktes 

Kansen 

Bedreigingen 

6.4.2 

Tabel 6.1: reacties manager Business Development 

Reacties ten aanzien van het onderzoek en hulpmiddel: 
De kaders die worden gesteld vanuit theoretische en praktische 
benaderingen leiden tot een nuttig hulpmiddel. 
De kennisopbouw m.b.t. ontwikkelingen en problematiek van huisvesting van 

primair onderwijs geven aanknopingspunten voor een marketingstrategie. 
De uitgangspositie voor ontwerpen is beter bij een visieontwikkeling vanuit 

de gestelde kaders, waarbij marktpartijen al kennis delen in het initiatief. 

Er is nog geen vertaling van de Business Development consequenties naar 

de regiodirecteur die de feitelijke acquisitie uitvoert. Een koppeling tussen de 

bedrijfsonderdelen is noodzakelijk. 
De gezamenlijke doelsireving zoals in het hulpmiddel genoemd wordt, is 
meer een conditie dan een instrument. 
De levenscyclus kostenbenadering die in het hulpmiddel genoemd wordt, is 
meer een conditie dan een instrument. 

Belegger in zijn algemeenheid benoemen 
Woningcorporatie als maatschappelijk betrokken potentiële belegger 
benoemen 
Wens tot gesprekspartner met kennis op inhoud in dialoog 

Conceptontwikkeling vanuit visie in samenspraak met de klant waarbij deze 
de gewenst inspraak krijgt 

Sociale netwerk relaties in plaats van inhoudelijke relaties 

Diffuse wijze van huidig politiek proces, dus veel gewenste inspraak in 
gehele proces tot gunning 

Reacties door adviseur Algemene Vereniging Schoolleiders 

Bijstelling In: 

6.3: Uitwerl<ing 
oplossingsentwerp 

04: Gezamenlijke 
doelbepaling 

A4: Levenscyclus 
kostenbenadering 

A9: PPS Concessie 
01: Veranderende 
eigendomssituaties 

C3: Aandacht geven aan 
organisatie en besturing 

C5: Aantoonbare 
betrokkenheid 

7. 3: Aanbevelingen Heijmans 

7.3: Aanbevelingen 

Onderzoek 

Jan Schraven, voorheen beleidsmedewerker huisvesting van de besturenorganisatie van het katholiek onderwijs 

VBKO, houdt zich tegenwoordig voornamelijk bezig met vraagstukken over onderwijshuisvesting in relatie tot een 

meer strategische beleidsadvisering, bestuurlijke, juridische en financiël.e aspecten. Als adviseur van de Algemene 

Vereniging van Schoolleiders 14 is hij door het Ministerie van Financiën gevraagd om kwartiermaker te zijn voor de 

oprichting van het servicecentrum onderwijshuisvesting dat binnen de PPS unit opgericht wordt. 



Mei zoos 

SWOT: 

Sterktes 

Zwaktes 

Kansen 

Bedreigingen 

6. 4.3 

Tabel 6.2: reacties adviseur AVS 

Reacties ten aanzien van het onderzoek en hulpmiddel: 
Multifunctionaliteit is als trend opgenomen en speelt zodoende een grotere 
rol in het keuzeproces dan puur financële argumenten. De achtergronden 
van de trend geven inzicht in de belangrijke criteria. 
De groeiende rol van maatschappelijk vastgoed op wijk( overstijgend) niveau 

wordt benadrukt, waarmee nieuwe criteria inzichtelijk gemaakt worden. 
Het hulpmiddellaat een marktpartij op eigen iniülatief meer instrumentaria 
gebruiken in de benadering van de opdrachtgever, deze laatste is zich van 
noodzaak en kansen vaak niet bewust. 
Een sterk gegeven is dat kansen voor verbetering starten bij het opstellen 
van een gedegen visie op inhoud. Dit uitgangspunt van het hulpmiddelleidt 
tot sterkere samenwerking. 
Dat het hulpmiddel niet gestandaardiseerd is maar een leidraad vormt waarin 

kaders gesteld worden is een sterk punt. ledere situatie is anders en dit kan 

niet leiden tot standaard stappenplannen en catalogusscholen. 

Het is nog niet inzichtelijk gemaakt welk schaalniveau noodzakelijk is voor 
succesvolle clustering. Hierover bestaan enkele geruchten maar die voeden 
slechts de onzekerheid en het ongeloof. 
De groeiende hoge verwachtingen van de klant zijn als trend niet erg aan de 
orde. Een koppeling met het onderzoek van de collega onderzoeker is 
gewenst. 
Het onbehaaglijke gevoel bij de opdrachtgever die vroeg een aanbieder 
betrekt vraagt om inzicht in de zachte elementen, welke in dit onderzoek 
minder aan de orde zijn. 

Wanneer voldoende duidelijkheid bestaat over eerlijke mededinging bij 
clustering kan met bijvoorbeeld een afstandsverklaring zekerheid worden 
gecreëerd. 
Met een grote wens naar korte doorlooptijd kan ketenintegratie aantoonbaar 
voldoen aan wat gewenst wordt. Hiervoor zijn ook good practices 
noodzakelijk. 
Veel belang bij alle procesonderdelen tot gunning. Dus bij goede afspraken 
hierin, mogelijk minder wijzigingen in later stadium. 

Wanneer efficiëntie wordt aangetoond in het proces en niet in 
standaardisatie van het product, dan is er een positieve attitude. 

De beschreven trend van professioneel opdrachtgeversschap kan stagneren 
door het politieke proces, het is echter noodzakelijk voor clustering dat 
opdrachtgevers hun visie vernieuwen. 
Opdrachtgevers hebben nog veel de intentie wijzigingen te willen doen in de 

ontwerp- en bouwfase. Dit doet mogelijke efficëntie teniet. 
De rol van adviseurs en architecten die een negatieve attitude hebben t.o.v. 
geïntegreerde contracten. 

Reacties door divisiedirecteur, Heijmans Bouw BV 

Bijstelling in: 

7.3: Aanbevelingen 
Heijmans 

04: Gezamenlijke 
doelbepaling 

7.3: Aanbevelingen 
Onderzoek 

7.3: Aanbevelingen 
Heijmans en 81: prof. en 

slgv. opdrachtgevers 

02: Vertrouwen 

7. 3: Aanbevelingen 
Onderzoek 

7.3: Aanbevelingen 
Heijmans 

5. 2. 4 Conclusie deelvraag 
wensen opdrachtgevers 

7.3: Aanbevelingen 
Heijmans 

A3: Geïntegreerde 
contractvormen 

A3: Geïntegreerde 
contractvormen 

Dhr. Poldervaart is reeds 9,5 jaar werkzaam bij Heijmans is en sinds 2007 divisiedirecteur van Heijmans Bouw 

B.V. Daarvoor was hij werkzaam als regiodirecteur op de vestiging Leiderdorp. De taakgebieden van zijn huidige 

functie zijn: Business Development, ICT, KAM en kennismanagement, V3, Marketing, ServicebouwfTFM, 

Woonvitaal, Wenswonen en Adaptis. Verder neemt hij deel aan stuurgroepen met thema's zoals: duurzaamheid, 

goed werkgeverschap en koperskeuzesysteem. Zijn kennis en ervaring op deze gebieden maakt hem tot een 

geschikte kandidaat om de onderzoeksresultaten te valideren. Vanuit zijn functie heeft dhr. Poldervaart namelijk 

met regelmaat te maken met de aansluiting van Heijmans producten en concepten op dynamische markten. 
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Sterktes 
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Kansen 

Bedreigingen 

'Pro-actlefin primair onderwijs ' 

Tabel 6.3: reacties divisiedirecteur Heijmans Bouw BV. 

Reacties ten aanzien van het onderzoek en hulpmiddel: Bijstelling in: 
Het pro-actieve karakter van de uilwerking is noodzakelijk voor een bouwer 

om in een eerder stadium mee te kunnen doen aan een ontwikkeling. 
De instrumenten. die beschreven zijn om langetermijn afspraken te 
coördineren, biedeneen meer stabiele manier om met dynamische poliUek 
om te gaan . 
De kennisopbouw van primaire scholenmarkt dient acquisiteurs om op de 
juiste manier opdrachtgevers Ie benaderen en zich een betere adaptieve 
houding aan te meten. 

Heijmans kan zich maar gedeeltelijk met haar professionaliteit en formaat 
van de organisatie onderscheiden t.o.v. adviseurs want dit blijkt een laag 
beoordeeld criterium van opdrachtgevers. 
Heijmans kan zich maar gedeeltelijk met een hoge produelwaarde 

onderscheiden t.o.v. adviseurs, want dit blijkt een laag beoordeeld criterium. 
Er dient nog een interne analyse van bedrijfscompetenties te worden 

uitgevoerd voordat het hulpmiddel gebruikt kan worden in marktbenadering. 

Er is aangeloond welke instrumenten binnen Heijmans ontwikkeld dienen te 
worden om gewenste competenties te bewijzen. 
De in kaart gebrachte wens naar brede scholen biedt een kans om op, voor 
Heijmans interessant, schaalniveau te ontwikkelen. 
Bouwers worden procesmatig als minst sterke partner gezien, daarin kan 
Heijmans zich onderscheiden want er is aantoonbaar belang bij. 

De procesoptimalisatie kan concreet in kaart worden gebracht zodat 
aangetoond kan worden wat de efficiënUe van het plan is. 
Meetinstrumenten van de samenwerking dienen op basis van SMART te 
worden gehanteerd. 
Corporaties kunnen worden genoemd als beleggende partner in 

onderwijshuisvesting voor PPS constructies, vanwege hun maatschappelijke 
belang. BD heeft contacten bij enkele corporaties. 

C6: Adaptieve verkopers 

C4: Overtuigen meerwaarde 
clustering en behouden 

uniciteit 

C4: Overtuigen meerwaarde 
clustering en behouden 

uniciteit 

7.3: Aanbevelingen Heijmans 

7. 3: Aanbevelingen Heijmans 

C1 : Aanwezige competenties 
voor integrale benadering 

7. 3: Aanbevelingen Onderzoek 

06: Meetinstrumenten 
samenwerking 

Respondenten hebben een groot belang bij lage prijs en kosten wat tegen de 7. 3: Aanbevelingen Onderzoek 

bouwer werkt, vanwege de perceptie hiervan bij opdrachtgevers. 
In het algemeen is er een laag vetrouwen in bouwers bij de eerste fasen van 7. 3: Aanbevelingen Onderzoek 
een ontwikkeling. De 'niet-onafhankelijke' perceptie van de bouwer werkt 
tegen Heijmans. 
Er zijn nog te weinig pilot-projecten nog van vergaande integratie in de 
bouwketen, zodat er nog veel geleerd moet worden waarbij optimalisatie nog 
niet altijd uitkomt zoals gewenst. 

DEFINITIEF HULPMIDDEL 

De verwerking van de feedback uit de validatie interviews leidt tot een definitief hulpmiddel zoals het in tabel 6.4 

weergegeven is. Na de indeling van alle conclusies in het model kan per variabele karakteristiek aangegeven 

worden wat de items bijdragen aan een positieve beïnvloeding van de opdrachtgever voor een geïntegreerde 

projectaanpak. Voor Business Development biedt het hulpmiddel inzicht in de condities die een rol spelen en 

daarmee de uitgangspunten vormen voor een mogelijke marktbenadering. Tezamen met de instrumenten, die 

weergegeven zijn om de condities te beïnvloeden, is het hulpmiddel tekstueel uitgewerkt in een product voor 

Business Development van een full serivce aanbieder. Het product is als los document bij de onderzoeksstukken 

gevoegd. Het product geeft een overzicht van de items A1 tot en met D6 met daarbij een korte uiteenzetting van 

de achtergronden. Voor de gedetailleerde informatie wordt doorverwezen naar dit onderzoeksrapport en de 

bijlagen_ 
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A2 Exploitatie en beheer zijn de kritieke aspecten van de samenwerking 

A3 Geintegreerde contractvorm ./ 
A4 Levenscyclus benadering van kosten ./ 
AS Functioneel specificeren ./ 
A6 Selecteren op waarde (of EMVA) ./ 
A? Meten en monitoren output ./ 
AB Raamcontract ./ 
A9 PPS Concessie met beschikbaarheidsvergoeding ./ 
8 OPDRACHTGEVER'S KARAKTERISTIEKEN 

81 Meer professionele en slagvaardige opdrachtgevers 

82 Unieke waarde m.b.t. vorm/uitstraling en ideevorming 

83 Alle opdrachtgevers willen in alle onderdelen minimaal advies geven 

84 Er is meer inspraak gewenst dan er competenties aanwezig zijn 

8S Perceptie: procesonderdelen van visievorming tot exploitatie 

C AANSlEDER'S KARAKTERISTIEKEN 

C1 Aanwezige competenties voor integrale benadering 

C2 Aanwezige kennis juridische instrumenten 

C3 Aandacht geven aan organisatie en besturing en besluitvormingsproces 

C4 Overtuigen meerwaarde geintegreerde projectaanpak mits behouden uniciteit 

CS Aantoonbaar maken hoe opdrachtgevers betrokken worden 

C6 Adaptieve verkopers 

D PROJECT NETWERK KARAKTERISTIEKEN 

01 Gezamenlijke doelbepaling ./ 
02 Veranderende eigendomssituaties ./ 
03 Vertrouwen ./ 
04 Gezamenlijke probleembenadering ./ 
os Concurrentie gerichte dialoog ./ 
06 Meetinstrumenten samenwerking ./ 
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7 REFLECTIE EN AANBEVELINGEN 

REFLECTIE OP DOELEN 

In dit hoofdstuk wordt een reflectie uiteen gezet op het eindontwerp en het onderzoeksproces van de onderzoeker. 

Allereerst wordt een reflectie uiteen gezet op de gestelde doelen in het onderzoekskader van H2 en ontwerpkader 

van H6. 

Terugkijkend op de onderzoeksdoelstelling kan worden gesteld dat ... : 

.. . aan de doelstelling is voldaan wat betreft het ontwerpen van een hulpmiddel voor een geïntegreerde 

marktbenadering, dat de condities en de instrumenten beschrijft waarmee een full service strategie 

geconcretiseerd kan worden . 

... de verwerking van praktische gegevens van de huidige situatie van primair onderwijs en de verwerking 

van relevante literatuur hebben geleid tot voldoende theoretische achtergrond voor het hulpmiddel. 

... de verwerking van de wensen van de opdrachtgever, door de homogene uitkomst ervan, weinig 

concrete input hebben in het hulpmiddel. Het leidt tot aanbevelingen en aandachtspunten voor de 

aanpak, beredeneerd vanuit een inhoudelijke analyse. 

Terugkijkend op de onderzoeksvraag kan worden gesteld dat ... : 

... in het hulpmiddel aanknopingspunten zijn gegeven om vanuit de inhoud beredeneerd de dialoog met 

de opdrachtgever te kunnen voeren. Uit de interviews met de schoolbesturen komt sterk naar voren dat 

deze partijen een gesprekspartner wensen die bij de ontwikkeling vanaf de visievorming al een 

inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de proces- en productconsequenties van de keuzes die 

gemaakt worden . 

. . . het pro-actieve karakter van de concretisering van een full service strategie in de leidraad is versterkt. 

Het doel is om pro-actief eerder bij de klant 'aan tafel' te zitten . 

.. . de uitkomst van het onderzoek een theoretische weerslag heeft. Het ontwerp is gebaseerd op de 

inhoudelijke analyse. Het blijft echter mensenwerk als een klant benaderd wordt. Het zijn mensen die 

overtuigd moeten worden van de voordelen en bij wie de scepsis over risico's weggenomen dienen te 

worden. Dit vereist dan ook een groot aantal menselijke kwaliteiten die in het onderzoek weinig naar 

voren komen. 

Terugkijkend op de ontwerpvraag kan worden gesteld dat .. . : 

... het ontwerp is gebaseerd op een inhoudelijke interventie en geen veranderkundige interventie. Bij een 

implementatie is een nader onderzoek naar de organisatie als geheel en alle onderdelen vereist. De 

inhoudelijke interventie leidt tot de noodzakelijke condities en instrumenten, een veranderkundige 

interventie leidt tot de ontwikkeling van die instrumenten die niet aanwezig blijken in de organisatie en 

dient dus als volgende stap plaats te vinden 

... hierin primair onderwijs als specifieke markt wordt genoemd. Er kan worden gesteld dat dit hulpmiddel 

voor een concrete vertaling van een strategie voor een markt voor de primaire onderwijsmarkt geschikt is 

vanwege de aangetoonde wensen bij opdrachtgevers. Grespin-Mazet stelt dat het model van condities 

voor alle situaties en doelgroepen te generaliseren is. Hiervoor dient voor iedere andere doelgroep wel 
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een vraag naar dergelijke oplossingen te worden aangetoond. De instrumenten uit de leidraad 

geïntegreerde marktbenadering zijn in ieder geval vrij algemeen beschouwde instrumenten die zich 

eenvoudig laten vertalen naar een specifieke doelgroep . 

. . . het op detailniveau een leidraad is dat geen uitgewerkte processen voorschrijft. ledere situatie in de 

praktijk zal uniek zijn en veel zal afhangen van de aanwezige overtuiging bij de opdrachtgever over het 

concept van een geïntegreerde aanbesteding. Op papier is efficiëntie voor alle partijen te behalen en 

daardoor betere eindresultaten, maar als de opdrachtgever niet overtuigd is van het concept dat hem 

pro-actief wordt gepresenteerd , dan houdt het proces vrijwel direct op. Het adaptieve karakter van de 

marktbenaderende persoon hangt dus samen met de redelijk vrije rol van Business Development. 

7. 1. 1 Reflectie onderzoeksproces 

Gedurende het onderzoek kan gesteld worden dat mijn ervaringen met onderzoek doen nogal uiteen liepen. 

Vooraf lijkt het vanzelfsprekend dat met behulp van een boek dat een onderzoeksantwerp structureert, stappen 

kunnen worden uitgezet die logischerwijs leiden tot het gevraagde. Het gebrek aan ervaring met het doen van 

gedegen onderzoek leidt ertoe dat je eigenlijk halverwege erachter komt dat je bepaalde zaken wellicht anders 

had aangepakt als je de middelen en instrumenten beter had gekend. Daarnaast is een voorbereiding op zich al 

een strekkend proces. In mijn omgeving merkte ik dat men zich er graag snel doorheen werkte om concreet aan 

de slag te kunnen. Bij mijzelf merkte ik dat ik wat meer aandacht schonk aan de voorbereiding en het niet erg 

vond om er meer tijd in te investeren. Toch kan ik achteraf stellen dat het misschien wel nog langer had moeten 

duren. Een onderzoeksboek stelt dat de voorbereiding minimaal de helft van de tijd van het gehele onderzoek 

hoort te duren. Niet dat de tijd er iets mee te maken heeft want het gaat er natuurlijk om dat je nadenkt over iedere 

stap en vooruit kunt denken in mogelijke resultaten en wat daarmee vervolgens gedaan kan worden. Achteraf 

denk ik dat ik ook te snel met het concrete uitwerken van teksten en het opstellen van een enquête begon zodat 

het in het ontwerpproces lastig werd om alle verschillende typen informatie en resultaten te combineren in een 

product. Een 'dip' heb ik niet gehad doordat het onderwerp interessant en vooral bij de doelgroep veelbesproken 

is. 

Het inzicht in eigendomsverhoudingen en de consequenties ervan heeft me de meeste moeite gekost, maar daar 

heb ik dan ook het meest van geleerd. Wanneer het om grotere opdrachten gaat, zijn er meer actoren te 

benoemen dan een opdrachtgever en aanbieders. De rol van de belegger lijkt me interessant om in de toekomst 

nader te onderzoeken. De keuze om in een maatschappelijk project te participeren door alleen te financieren kan 

namelijk wel leiden tot een samenwerking waarin van de belegger wordt verwacht dat deze een partner is. 

7.2 REFLECTIE OP EINDRESUL TMT 

In dit onderdeel wordt geredeneerd dat met beïnvloeding van de condities zoals in figuur 6.4 uiteen gezet is, de 

project functionele uitdaging en de relationele congruentie tot het niveau komen waarbij de opdrachtgever een 

positieve houding heeft ten aanzien van een geïntegreerde projectaanpak. Deze redenatie volgt de benadering 

van Grespin-Mazet over het oordeel van de opdrachtgever over de keuze voor een geïntegreerde projectaanpak. 

7. 2. 1 Project functionele uitdaging 

Het feit dat alle partijen , op nuances na, dezelfde wensen hebben ten behoeve van het proces, biedt veel 

mogelijkheden tot het clusteren van opdrachten. Door één partij het gehele proces te laten coördineren hebben 

alle partijen gedurende een lange termijn één aanspreekpunt wat de wenselijkheid van het proces ten goede 

komt. De resultaten tonen ook het belang dat de respondent in de beginfase (conceptontwikkeling van visie tot 

aan de aanbesteding) heeft bij betrokkenheid. Aanbieders kunnen zich dus onderscheiden door een goede 

gesprekspartner in deze fasen te zijn. De efficiëntie die de aanbieder kan realiseren wordt behaald door betere 

planning, besparingen in inkoop, betere focus op product, herhaalde activiteiten voor het product, betere 

dienstverlening, een optimalisatie van investeringen en vooral het geïntegreerde aanbesteden waarvoor geen 

dubbele activiteiten plaatsvinden . Uit theorie en analyse is gebleken dat de opdrachtgever niet alleen door 
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financiële argumenten geprikkeld wil worden om een geïntegreerde projectaanpak te overwegen. De functionele 

uitdaging wordt door de aanbieder met het hulpmiddel gepresenteerd als een project met hoge belangen op lange 

termijn en voldoet daarmee aan de conditie uit het model. 

7. 2. 2 Relationele congruentie 

Vertrouwen, betrokkenheid en gelijkheid van doelen en waarden. Deze aspecten van de relatie tussen de 

aanbieder en de project netwerk actoren leiden tot een wens tot een geïntegreerde projectaanpak bij de 

opdrachtgever. In de inhoudelijke uitwerking leidt dit dan ook tot de beschrijving van gezamenlijke doelstreving en 

gezamenlijke probleembenadering als kritieke aspecten. Daarnaast is een theoretische benadering van het begrip 

vertrouwen als toevoeging gedaan waarmee de opdrachtgever de congruentie van de waarden en normen tussen 

hem en de andere actoren positief kan beïnvloeden. Het is aan de aanbiedende partijen om schoolbesturen en 

gemeenten te overtuigen om samen te werken, want vooralsnog willen alle partijen veel inspraak in alle punten 

waardoor samenwerking moeizaam zal zijn. 

7.3 AANBEVELINGEN 

7.3.1 Aanbevelingen Heijmans 

De full service strategie van Heijmans dient nu geconcretiseerd te worden voor primaire 

onderwijshuisvesting. Een reeds ontwikkeld instrument in de full service strategie is de interne gids die door 

Business Development is gevormd naar aanleiding van groeiende belangstelling voor integrale 

contractvormen. De onderzoeker heeft zelf meegewerkt aan het ontstaan van deze interne gids welke 

duidelijkheid schept in het brede scala van samenwerkings- en contractvormen waarmee Heijmans Bouw te 

maken heeft. In de gids wordt op een praktische wijze het verband tussen het 'juridische' en het 

'commerciële' gelegd, iets dat voorheen niet vanzelfsprekend was. Door heldere informatie in een bruikbare 

vorm weer te geven, ontstaat er een instrument dat alle medewerkers van Heijmans die met een 

opdrachtgever aan tafel zitten, meerwaarde biedt voor zichzelf en voor de klant [B. Groothelm, et al., 2008]. 

Naast de onwikkeling van de interne gids dienen de andere instrumenten uit de leidraad ontwikkeld te 

worden, waarvan uit analyse blijkt dat deze niet voldoende binnen Heijmans aanwezig zijn. Voorbeelden 

zijn meetinstrumenten voor kwaliteit en voor samenwerking te ontwikkelen waarmee men de opdrachtgever 

kan aantonen hoe zijn inspraak en betrokkenheid gewaarborgd is. 

Heijmans dient, voor een succesvolle invoering van geclusterd aanbesteden van basisscholen, bewijslast te 

creëren waadoor opdrachtgevers meer geloof krijgen. Er dienen hiervoor pilot projecten te worden 

geïnitieerd op kleinere schaal waarin de efficiëntie aantoonbaar wordt gemaakt. Hiermee kan het beste 

worden gestart in de gemeenten die doordecentralisatie als beleid hebben bepaald zodat de vrijheid er is 

om deze pilot projecten van de grond te krijgen. Het gebruik van media bij succesvolle pilot projecten is 

uiteraard van groot belang. 

De maatschappelijke discussie omtrent clustering van projecten in een integraal contract dient men te 

blijven volgen om op de hoogte te blijven van wat wel en niet geoorloofd is en in hoeverre dit op korte 

termijn verandert. 

7. 3. 2 Aanbevelingen vervolgonderzoek 

Om bredere toepassing van het hulpmiddel mogelijk te maken, zal er vervolgonderzoek moeten plaatsvinden. 

Hieronder wordt een aantal aanbevelingen voor vervolgonderzoek gedaan: 

In dit onderzoek is niet uitgewerkt hoe de keuze wordt gemaakt in ieder project voor een specifieke 

contractvorm. In een geïntegreerde, geclusterde aanbesteding van scholen kan een mix van 

contractvormen naast elkaar bestaan. Een analyse naar de keuzecriteria en de consequenties is 

noodzakelijk. Het is interessant om in een onderzoek te achterhalen welke karakteristieken deze keuze 

moet bepalen in het specifieke geval van basisscholen. 

Onderzoek is gewenst naar de drijfveren van opdrachtgevers om zeer behoudend met 

aanbestedingsentwikkelingen om te gaan. Zoals eerder genoemd is de marktbenadering volledig 
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afhankelijk van de overtuiging die bij de opdrachtgever heerst ten aanzien van geïntegreerde contracten. 

Vanuit de inhoud is in dit onderzoek geredeneerd hoe de condities beïnvloed kunnen worden. Veelal zullen 

echter ook gevoelsmatige elementen zoals de perceptie een rol spelen in de overtuiging . Het achterhalen 

van deze secundaire drijfveren leidt tot betere inzichten in de gemeenten en schoolbesturen en de 

enigszins conservatieve denkwijze van een deel daarvan. 

Het geïntegreerde aanbesteden krijgt een extra impuls wanneer, net als in Groot-Brittannië, scholen 

geclusterd worden in één contract. In de procesonderdelen bestaan kansen om op deze wijze meer 

efficiëntie te bereiken . Het aspect van mededinging is reeds besproken . Bij grote aanbieders is 

schaalniveau een veelgehoorde belemmering. Oe indruk heerst dat met een uitgebreide kostenstructuur er 

geen rendabele manier bestaat om één enkele school te realiseren. Een groter schaalniveau door 

opdrachten te clusteren zou uitkomst bieden. Een kwantitatieve analyse hiervan is in dit onderzoek niet 

uitgevoerd. Wel kan worden gesteld dat het ontwerp heeft geleid tot een lijst van condities en instrumenten 

waarvan bij veel aanbieders de vaardigheden op deze items nog niet voldoende ontwikkeld is. De 

investering van aanbieders om de strategie op de beschreven manier te implementeren is dan ook zeer 

groot. Schaalgrootte zou ook hierbij een uitkomst zijn om de investering eerder terug te kunnen verdienen . 

Vervolgonderzoek zou zich erop kunnen richten om in kaart te brengen welk deel van de markt te bereiken 

valt met de genoemde strategie van pro-actieve aanbieders. Het uitzetten hiervan tegen de noodzakelijke 

investeringen (of een dele ervan omdat het ook voor andere segmenten relevantie heeft) geeft zicht op de 

benodigde schaalgrootte. Het clusteren van basisscholen in één contract is dan een mogelijke uitwerking. 
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