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1.1 

1 INLEIDING 

LEESWIJZER 

De leeswijzer geeft de indeling van de rapport 

onderdelen weer en is dezelfde als in rapport 1. 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), een theoretische kader (hoofdstuk 3 en 4). De 

analyse is beschreven in de uitwerking in hoofdstuk 5. 

Hierin is een grondige analyse gedaan naar de 

procesmatige wensen van de opdrachtgever. Het 

hoofdstuk wordt afgesloten met conclusies en 

r-

! 
~' 

Rapport 1: 
Onderzoeksrapport 

!!l Rapport 2: 
Leidraad 

marXtbenadering 

I r::::-1 
L:::__j 

Deel A 

Onderzoeksopzet: H 1 en H2 

Lileratuurstudte: H3 en H4 

Anatyseresultaten en conclusies: H5 

DeelS 

Oplossingsontwerp: H6 I 
Renactie en aan~vellngen: H7 

Llteratuurlojst: H8 

Figuur 1.1: leeswijzer rapporten 

aanbevelingen waarmee het wetenschappelijke deel van het onderzoek is afgerond. Vervolgens wordt in deel B 

het oplossingsantwerp 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 dit rapport zijn de bijlagen van het onderzoek te vinden, bestaande uit meer gedetailleerd achtergronden van de 

onderzochte theorie, de volledige uitwerking van de analyse en notulen van alle interviews. 
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Bijlage I 

BIJLAGEN: 'Pro-aClief in primair onderwijs' 

HUISVESTING PRIMAIR 
ONDERWIJS 

In dit onderzoek is een literatuurstudie uitgevoerd. De resultaten ervan worden in deze bijlagen uiteen gezet. 

INLEIDING 

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

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

huisvesting van het onderwijs. 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. Steeds meer gemeenten en 

schoolbesturen realiseren zich dat veel onderwijsgebouwen, waarin de combinaties opereren, niet meer voldoen 

aan hedendaagse huisvestings- en technische eisen. Onderhoud en uitbreiding/nieuwbouw van schoolgebouwen 

staat daarmee hoog op de gemeentelijke agenda [H. van der Velde, 2007]. De veranderende onderwijsmethoden 

vragen om andere leer- en werkomgevingen. Huisvesting is een faciliterend goed dat de primaire activiteiten van 

een organisatie dient te ondersteunen. Huisvestingsconcepten die ontwikkeld worden moeten daarom afgestemd 

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

Huisvesting van basisscholen is onderhevig aan de dynamiek van het onderwijs, hoewel basisscholen vaak voor 

40 jaar gerealiseerd worden . In veel gevallen voldoet de huisvesting dan ook niet volledig aan de wensen van de 

gebruiker. Aspecten van het onderwijs zoals het lesprogramma, de onderwijsvorm, de keuzemogelijkheden voor 

leerlingen, de houding en het gedrag van docenten en management, de leerlingzorg en het schoolgebouw, zijn 

hierbij in het geding. De onderwijsinstelling moet daarnaast op een goede manier samenwerken met de overheid, 

collega-instellingen en externe partners. Hierdoor krijgt de rol van schoolbestuurders een maatschappelijk 

karakter. 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 

overkoepelende schoolbesturen groeien om over meer slagkracht en middelen te beschikken [H. van der Velde, 

2007]. 

I. 1. 1 Zorgplicht gemeente 

De gemeente speelt 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 (WPO) 

zorg voor de onderwijshuisvesting op het grondgebied van de gemeente. Sinds 1997 heeft zij deze taak 

toegewezen gekregen door de Wet decentralisatie huisvestingsvoorzieningen van het Rijk. 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. Voor de daadwerkelijke uitvoering van de huisvesting (inclusief planvorming 

en ontwikkeling) geldt dat het schoolbestuur in principe als opdrachtgever/bouwheer fungeert . Via een convenant 

(zie 1.3.3) kan dit bouwheerschap overgedragen worden op andere partijen, bijvoorbeeld aan de gemeente [H . van 

Heeswijk, et al., 2007]. In de situatie waarin een schoolbestuur of een gemeente als opdrachtgevende partij een 

school wenst te realiseren, gelden zonder voorbehoud de vigerende aanbestedingsregels. Het schoolbestuur en 



1.2 

de gemeente staan immers te boek als een publiekrechtelijke instantie en het object zal met gemeenschapsgeld 

worden bekostigd. Interessante aanbestedingsvormen in dit kader staan beschreven in bijlage 11.5. 

PARTNERS EN VISIES 

De visies en belangen van enkele belangrijke betrokken partijen worden uiteen gezet omdat het samenspel van 

deze belangen tot de beslissingen leidt waarin huisvesting ontwikkeld wordt. De basis van keuzes met betrekking 

tot verbouw of nieuwbouw van huisvesting ligt besloten in een huisvestingsvisie. Dit document, dat voor een 

langere termijn de functionele en financiële verwachtingen van de huisvesting weergeeft, is opgebouwd uit 

meerdere invloeden die in figuur 1.1 getoond zijn. De betrokken partijen aan de bovenzijde staan in dit onderzoek 

centraal. De partijen aan de onderzijde mogen wat betreft hun invloed niet achterwege blijven. Ook de 

verschillende visies die leiden tot een huisvestingsvisie, worden getoond. 

Gemeenten en corporaties Schoolbesturen 

Huisvestingsvisie 

Exploitatievisie 

Facilitaire dienstverlener Beleggers en financiers 

Figuur 1.1: framewerk waaruit huisvestingsvisie wordt gevormd [Bron: H. van der Velde, 2007] 

/. 2. 1 Huisveslingsvisie gemeenten: 

In 1997 is de onderwijshuisvesting van scholen voor het primair, voortgezet en speciaal onderwijs 

gedecentraliseerd van het Rijk naar de gemeenten. Gemeenten hebben de wettelijke opdracht om te voorzien in 

adequate huisvesting voor het onderwijs, op basis van een verordening. Op 29 mei 2002 heeft de Tweede Kamer 

der Staten-Generaal een motie aanvaard waarin zij aangeeft dat de rijksoverheid een extra investeringsimpuls 

dient te creëren om de gebouwen kwalitatief en kwantitatief verder op niveau te brengen. Als onderdeel van deze 

impuls wordt ook een inspanning van de gemeenten verwacht. Motief voor deze impuls is dal! de vernieuwingen in 

het onderwijs tot veranderingen in de huisvestelijke behoeften hebben geleid c.q. nog (verder) zullen leiden [K.J. 

Snoei en E. Berk, 2004]. Deze prikkel tot betrokkenheid bij onderwijshuisvesting moet leiden tot visievorming bij 

gemeenten dat vertaald moet worden in beleid. Per gemeente is een gemeentelijke huisvestingsverordening 

opgesteld (zoniet, modelverordening aangehouden) welke als aanvulling op de WPO dient. 

Gemeentelijke budgetten voor onderwijshuisvesting worden gebaseerd op leerlingprognoses. Een school moet via 

prognoses van leerlingenaantallen ook aantonen dat extra ruimte nodig is. Dan worden volgens de verordening 

eerst leegstaande schoollokalen binnen een straal van twee kilometer opgevuld. Wanneer een school voor een 

periode van twee tot drie jaar extra ruimte nodig heeft, zijn de beleidsuitgangspunten divers; van weinig tot 

volledige ondersteuning om het probleem op te lossen. Dan wordt in het uiterste geval bijvoorbeeld de gymzaal of 

het speellokaal een klaslokaal. Bij vier tot vijftien jaar leerling stijgingen staat er een bedrag voor tijdelijke 

huisvesting. De gemeente zal in de meeste gevallen redeneren vanuit waardeontwikkeling voor de gebouwde 

omgeving. Het belang dat zij nastreeft is maatschappelijke cohesie in de wijk. Om dat te bereiken zijn in het 

beslissingsargaan competenties nodig zoals: 

Vaardigheden in het inventariseren van behoeften op wijkniveau; 



Kennis over alternatieve contractvormen en de aanbestedingsregels die daarbij van toepassing zijn (dit zal 

in de volgende bijlage ter sprake staan); 

Kennis over duurzaam bouwen en implicaties voor kosten over levensduur van het gebouw. 

Daarnaast mist in veel situaties voldoende vertrouwen in aanbieders om gezamenl ijk naar optimalisatie in de 

oplossingen te zoeken [K.J. Snoei en E. Berk, 2004]. Het aspect vertrouwen wordt verder uiteen gezet in bijlage 

11.6.2. 

I. 2. 2 Huisvestingsvisie schoolbesturen 

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. Bepaalde 

onderwijsvormen vereisen specifieke ruimten of stellen aanvullende eisen aan de huisvesting. De volgende 

richtingen zijn in Nederland te onderscheiden: 

Openbaar onderwijs, op algemene grondslag en uitgaande van de (gemeentelijke) overheid ; 

Bijzonder onderwijs, op godsdienstige, levensbeschouwelijke of onderwijskundige grondslag en uitgaande 

van een stichting: 

Confessioneel onderwijs, op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag: protestants-christelijk, 

rooms-katholiek, joods, islamitisch, hindoeïstisch, gereformeerd, reformatorisch, evangelisch en 

interconfessioneel (oecumenisch) ; 

Algemeen bijzonder onderwijs (ook wel neutraal bijzonder onderwijs), op onderwijskundige grondslag. 

Van deze laatste categorie zijn veel verschillende vormen operationeel in Nederland. Het verschil in typen is het 

best uit te drukken in de mate van zelfregulerend of vraaggestuurd onderwijs. De typen Montessori-onderwijs, 

Daltononderwijs, Jenaplanonderwijs, Freinetonderwijs, Leonardoschool, Vrijeschool, Ervaringsgericht onderwijs, 

Ontwikkelingsgericht onderwijs, Gisdo, Democratisch onderwijs, Sudbury-onderwijs, lederwijs en Nutsscholen 

hebben wat betreft onderwijskundige grondslag een verschillende visie op de mate waarin het kind centraal staat 

en zelf bepaald wat het leert (gekenmerkd als vraaggestuurd) [R. Oostdam, et al. , 2007] [L. Wijnhoven, et al. , 

2007] . 

Voor het opstellen van een visie zijn in het schoolbestuur of de directie competenties nodig zoals: 

• Kennis en deskundigheid op het gebied van ontwikkeling van onderwijshuisvesting ; 

• 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; 

Daarnaast hebben schoolbesturen een groeiende behoefte aan een samenwerkingspartner, die zowel in de 

voorbereidingsfase als bij de feitelijke uitvoering een belangrijke rol speelt en ondersteunt bij de ontwikkeling van 

duurzame gebouwen met minimaal onderhoud. Vanuit de visie worden de activiteiten opgesteld en vanuit de 

activiteiten wordt de huisvesting ontworpen. Visievorming zou er bij schoolbesturen als in tiguur 1.2 uit moeten zien 

[H . Noppers , 2007] 

Van visievorming naar uitganspunten voor het ontwerp door hel schoolbestuur 

Visie Activiteiten Ruimten 

Figuur 1.2: van visie naar ruimten [Bron: H. van der Velde, 2007] 

1.2.3 Brede scholen 

Visievorming wordt complexer door een groeiend aantal partijen dat betrokken is in dit proces vanuit de 'Brede 

School' gedachte. 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 onderwijs- ontwikkelingskansen van het kind te verbeteren [Onderwijsstichting Movare, 2007]. Er 

wordt meer dan in traditionele vormen samengewerkt met andere instanties en partners die wezenlijke diensten 
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toevoegen aan de ontwikkeling van het kind. We noemen dit ook wel intersectorale samenwerking waarbij 

ontkokering van de verantwoordelijkheden zeer belangrijk is. In het regeerakkoord 1 van Balkenende IV wordt 

gepleit voor 'het fors uitbreiden van het aantal brede scholen' . 

Omdat voorzieningen steeds meer moeten inspelen op de vraag van de gebruiker, en die vraag aan 

maatschappelijke ontwikkelingen onderhevig is, is een multifunctioneel gebouw een oplossing om aan die 

wisselende omstandigheden het hoofd te bieden. De transformatie van aanbod naar vraag en van mono 

functioneel naar multifunctioneel loopt parallel aan de verschuiving in de wijze waarop voorzieningen en functies 

worden aangeboden. Dit leidt tot nieuwe gebouwen die geen optelsom van functies vormen, maar die vanuit de 

gezamenlijkheid meerwaarde aan de individuele gebruiker bieden . 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 het gezamenlijke beheer bijvoorbeeld als kritieke succesfactor. 

De samenwerking kan worden gekenmerkt in vier niveaus: individueel, gezamenlijk, integratie en vergaande 

integratie. Het groeiende aantal partijen in een Brede schoolconcept maakt het besluitvormingsproces complexer 

en omdat per (onderwijs) organisatie de vorm, cultuur, en visie verschillen, dienen vooraf de activiteiten en 

bijbehorende samenhang en afhankelijkheden in kaart te worden gebracht van mogelijke partners in de 

ontwikkeling. Hierbij moet duidelijk gesteld worden wie de coördinerende rol bekleedt aangezien de inbreng van 

private partijen in brede scholen verwarring geeft over het opdrachtgeverschap. 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 positief beïnvloeden en biedt 

kansen voor herontwikkeling 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. 

GEMEENTELIJKE AANSTURING 

1. 3.1 Verordening 

Totale kosten: 

Stichtingskosten: eenmalig in ontwikkeling 

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

Figuur 3.3: opbouw van lotale kosten 

Ter ondersteuning aan gemeenten is door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een modelverordening 2 

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

verdeeld. Het is een vastgesteld voorschrift of geheel van bepalingen geldend voor alle in de gemeente 

plaatshebbende plannen. Met een convenant (zie verderop) kan van de verordening worden afgeweken. Uit de 

verordening blijkt dat de ontwikkeling van nieuwe basisscholen aan strenge eisen moet voldoen. Een groot deel 

van de 443 gemeenten in Nederland hanteert deze modelverordening. Het staat de gemeente echter vrij om hierin 

wijzigingen aan te brengen en eigen beleid te stellen. De modelverordening wordt dan gebruikt om te completeren 

en te toetsen op gebreken of als vangnet. De modelverordening heeft gezorgd voor een 'zachte landing' van de 

decentralisatie van taken naar de gemeenten, maar steeds meer gemeenten en schoolbesturen willen en kunnen 

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

1 Zie www. bredeschool.nl voor een verwijzing naar hel volledige regeerakkord en een verwijzing naar de notie over brede scholen. 

2 Zie www.vng.nl voor de modelverordening onderwijshuisvesting 
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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 te maken die een Brede schoolprincipe 

ondersteunen. De verordening wordt hierbij door deze partijen regelmatig als belemmerend beschouwd [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. De bepaling in het akkoord dat gemeenteraden pas besluiten mogen 

nemen nadat het OOGO met de schoolbesturen heeft plaatsgevonden, én de afspraak dat de Onderwijsraad een 

geschilbeslechtende rol zou krijgen, moeten gezien worden in het licht van de wens om het grondwettelijk kader te 

beschermen. De intentie is dat het lokale onderwijsbeleid op een culturele of communicatieve wijze tot stand zou 

moeten komen. Een culturele of communicatieve benadering staat tegenover een structurele, instrumentele en 

ook strategische benadering. Voor de actoren in een dergelijke cultuur is het vervuld zien te krijgen van de eigen 

wensen het eerste belang. Kenmerkend voor deze stijl van werken is dat er relatief veel aandacht uitgaat naar het 

formaliseren en juridiseren van het bestuurlijke arrangement dat men met elkaar is aangegaan. Uit onderzoek van 

Van den Oever 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]. 

1.3. 2 Integraal hulsvestingsplan 

Vanaf 1997 hebben alle gemeenten in Nederland de zorg voor de huisvesting van die scholen overgenomen van 

het rijk. Door tientallen jaren van bezuinigingen door het Rijk is in het primair en voortgezet onderwijs in veel 

gevallen sprake van achterstallig onderhoud en van gebouwen die verouderd zijn en die daardoor niet meer 

voldoen aan de eisen van vandaag de dag [Gemeenteraad Eindhoven, 2001]. Binnen gemeenten stellen 

gemeentelijke beleidsdiensten of externe adviseurs hiertoe IntegraleHuisvestingsPlannen (IHP's) op die op lange 

termijn de kwaliteit en zorg voor huisvesting inspecteren, plenaire maatregelen bevatten en zodoende 

waarborgen. Het doel van deze IHP's is om inzicht te verwerven in de huidige knelpunten en daar verschillende 

oplossingen voor aan te dragen. Ook zal het plan duidelijkheid moeten verschaffen over de financiële gevolgen 

van deze oplossingen. Het IHP moet de raad dermate informeren over de huidige situatie en de achtergronden dat 

een weloverwogen beslissing over investeringen in onderwijshuisvesting kan plaatsvinden. In een operationeel 

(middellange termijn) IHP vormt de verordening het beleidskader. Hierbij worden vooral meerjaren afspraken 

gemaakt over bijvoorbeeld financiën. Door de aanwezige rol van de verordening waarop het IHP gebaseerd is, 

worden schoolbestuurders slechts in bescheiden mate betrokken (veelal alleen op een startbijeenkomst). In de 

besluitvormingsfase is een op overeenkomst gericht overleg (OOGO) noodzakelijk waarbij schoolbesturen 

betrokken worden. Een strategisch (lange termijn) IHP kan investeringen/projecten bevatten die volgens de 

verordening niet noodzakelijk zijn of afwijken van de prioritering. Hierin vallen opgestelde en gedragen visies op 

toekomstige onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkelingen, vertaald in betekenis en inhoud. Bij een 

strategisch IHP wordt een beleidskader ontwikkeld dat past bij de specifieke lokale omstandigheden en geeft 

antwoord op de kwalitatieve knelpunten. Vervolgens zijn er verschillen in de mate waarop aan het Integraal 

Huisvesting Plan consequenties worden verbonden voor wat betreft de fasering van de uitvoering en de 

investeringskosten. Dit kan zijn [H. van Heeswijk, et al., 2007]: 

• Het IHP krijgt het gehalte indicatief mee. Een raadsbesluit maakt het officiële beleid, maar indicatieve 

beleid. In zo een context blijven de jaarlijkse toekenningen op basis van de lokale verordening maatgevend. 

• Het IHP wordt gekoppeld aan een convenant tussen partijen en er zijn in dit proces budgettaire afspraken 

per raadsbesluit vastgelegd. Er vinden geen jaarlijkse aanvragen meer plaats. Er zijn door betrokken 

gemeenten juridische verkenningen gedaan met als vraag of deze vorm en werkwijze juridisch houdbaar is. 

Gemeenten hanteren een Integraal Huisvestingsplan plus convenant als bindend. Indien een schoolbestuur 

deze samenwerking wil verlaten fungeert de lokale verordening als vangnet, als een soort minimum en 

tegelijkertijd een objectieve norm. 

Het IHP wordt gekoppeld aan een convenant tussen partijen als onder bovenstaand, echter zijn de 

budgettaire afspraken in de vorm van individuele budgetovereenkomsten gegoten. (zie hiervoor bijlage 1.3.4 
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budgetovereenkomst en 11.4.2 beschikbaarheidsvergoeding) In deze uitwerking is de onderstelling dat de 

individuele budgetovereenkomst de juridische borging biedt aan gemeentebestuurders en individuele 

schoolbesturen die gewenst wordt. Bij deze variant is, in tegenstelling tot de twee bovenstaande, de 

verordening niet bindend. Ook hier vinden geen jaarlijkse aanvragen meer plaats. 

1.3.3 Convenanten 

De gemeentelijke instrumenten verordening en /HP geven werkbaarheid aan de gemeentelijke visie op het gebied 

van onderwijshuisvesting. 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. De voordelen hierbij zijn de relatieve vormvrijheid, zelfbinding en betrokkenheid van directe betrokkenen, 

consensus vastleggen en onderstrepen van verantwoordelijkheden en door de verbinding van belangen zijn 

synergetische oplossingen te behalen. De overeenkomst wordt gesloten tussen schoolbesturen en de gemeente. 

In het convenant worden afspraken gemaakt over: leerlingenprognoses, een meerjaren onderhoudsplan, 

geactualiseerd programma van eisen voor het primair onderwijs, de overlegstructuur en evaluatie. Het convenant 

geldt voor een vrij invulbare periode door de betrokken partijen. leder convenant geldt alleen tussen de partijen die 

op papier deel uitmaken van het kader van het convenant. Het doel van het convenant is dat gemeente en school 

gezamenlijk gaan werken aan de oplossing van een aantal problemen en hier ook hun financiële 

verantwoordelijkheid voor nemen. In een convenant wordt gewoonlijk een looptijd voor de wederzijdse afspraken 

gesteld waarbij evaluatie en verlening ook als optie wordt opgenomen. De afspraak is gebaseerd op het 

outputprincipe, wat betekent dat het budget is berekend op basis van de meerjaren onderhoudplanning voor het 

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

de budgetovereenkomst als borgstelling richting marktpartijen , bijvoorbeeld naar financiers, woningcorporaties, 

partners in PPS-constructies, Brede Scholen , etc. [H. van Heeswijk, et al. , 2007]. 

1.3A Budgetovereenkomst 

Het convenant kent een beperkte juridische draagkracht. Een verdergaande optie is, de nog niet veel toegepaste, 

budgetovereenkomst Deze kent borging door de mogelijkheid tot koppeling aan art. 111 WPO. Hierin worden 

budgetten gekoppeld aan een reeks prestatieafspraken welke goed worden vastgelegd in het IHP. In de praktijk 

fungeert de budgetovereenkomst als borgstelling richting marktpartijen, bijvoorbeeld naar financiers, 

woningcorporaties, partners in PPS-constructies, Brede scholen, etc. Pas wanneer een budgetovereenkomst aan 

het een convenant is toegevoegd, met een IHP als basis, is de juridische draagkracht van de verordening volledig 

vervallen en overgenomen door de budgetovereenkomst [H. van Heeswijk, et al., 2007]. 

FINANCIERING 

De financieringsconstructie waarmee de verschillende overheidsniveaus de onderwijsinstellingen bedienen van 

middelen, is uniek in Nederland en behoeft een korte uitleg. Met het oog op de tegenstrijdigheid van belangen van 

partijen speelt de financiering een grote rol in de keuzes bij ontwikkeling van huisvesting. Aan de hand van 

onderstaande figuur wordt de situatie beschreven zoals deze in de meeste gevallen wordt toegepast. 

TU Eindhoven en Heijmans Bouw 10 



Lumpsum 
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Gemeentelijk huisvestingsbudget 
Uil modelverordening 

Figuur 1.3: financieringsconstructie primair onderwijs [Bron: H. van der Velde, 2007] 

De fondsen uitkering is in twee delen te splitsen. Allereerst wordt de Lumpsum-regeling besproken, waarmee de 

middelen worden geboden voor alle onderwijsgerelateerde onkosten met uitzondering van huisvesting. 

Vervolgens wordt de regeling besproken waarmee middelen worden geboden voor huisvestingsonkosten. 

1.4. 1 Lumpsum 

Schoolbesturen krijgen een budget voor de materiële bekostiging, voor het personeelsbeleid (voorheen 

schoolbudget) en voor het personeel. Deze Lumpsumbekostiging is per 1 augustus 2006 ingevoerd door het Rijk. 

De regeling is gebaseerd op een bedrag per leerling, maar het verschil met de Londo-vergoeding, die eraan 

voorafging, is dat de bedragen niet geoormerkt zijn. Dit geeft de schoolbesturen vrijheid om zelf te bepalen in 

welke verhoudingen en voor welke doeleinden de budgetten worden gebruikt, zoals meubilair, computers, 

personeelskosten of andere zaken. Een variabel bedrag dat bovenop het budget per leerling komt, is afhankelijk 

van de gemiddelde leeftijd van de leraren op de school. Hiermee wordt de verhouding naar werkelijke kosten 

realistischer omdat personeelskosten een groot deel van het budget in beslag nemen en oudere leerkrachten nu 

eenmaal duurder zijn [M. van der Hoff Israël, 2004]. 

De vrijheid die schoolbesturen hebben gewonnen in het uitvoeren van financieel beleid betreft, zoals eerder 

gezegd, niet de huisvestingskosten, terwijl dit de grootste onkostenpost is. De vrijheid geeft schoolbesturen wel de 

mogelijkheid om vanuit beleidstelling de onderwijsondersteunende zaken aan te laten sluiten op het 

onderwijsconcept. Schoolbesturen staan dan ook positief tegenover de Lumpsumbekostiging. 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]. Het geven van de vrijheid aan 

schoolbesturen kan gezien worden als een decentralisatie van taken van het Rijk. 

1.4.2 Algemene middelen gemeentefonds 

De tweede geldstroom is wel bestemd voor huisvestingskosten en is in de figuur met doorgetrokken lijn 

weergegeven. Het Rijk stelt 'Algemene middelen' uit het gemeentefonds ter beschikking aan gemeenten. Tot 1997 

waren ook deze bedragen geoormerkt, maar sinds dat jaar is deze opgelegde verhouding opgeheven. Ook naar 

gemeenten toe heeft het Rijk dus verantwoordelijkheden gedecentraliseerd. Nu gemeenten deze vrijheden 

genieten, hebben ze meer sturingsinstrumenten in handen om hun onderwijsbeleid te bekrachtigen [J.W. 

Schraven, 2004]. De positie die de gemeente inneemt in de ruimtelijke ordening is hiermee ook meer 

gewaarborgd. Gemeenten zijn, volgens de modelverordening, financieel verantwoordelijk voor nieuwbouw, 

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

buitenschilderwerk komt echter voor rekening van de schoolbesturen. Dit geeft aan dat de verantwoordelijkheden 

dermate uitgebreid 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 

financieringsverantwoordelijkheden kan leiden tot tegenstrijdige belangen, in het bijzonder bij nieuwe projecten. 

De gemeente heeft er direct belang bij de stichtingskosten van het schoolgebouw zo laag mogelijk te houden, 
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terwijl het schoolbestuur belang heeft bij een investering om gebouwen onderhoudsarm te realiseren. Immers, met 

kosten voor onderhoud, houdt de school meer geld over om te investeren in het primaire proces, te weten 

onderwijs, personeelszaken en andere ondersteunende zaken. Weinig onderhoud is vaak haalbaar door bij de 

nieuwbouw extra investeringen te doen voor het gebruik van duurzame materialen en bouwmethoden. 

Financiering en kostenberekening over de levensduur van een onderwijsgebouw vindt niet vaak plaats, mede als 

gevolg van de gesplitste verantwoordelijkheid [J.E. Kruiter, 2007]. Uitzonderingen zijn er bij openbaar primair 

onderwijs waar in veel gevallen de gemeente zelf als bevoegd gezag de scholen in stand houdt door het plegen 

van onderhoud. Kritiek op deze constructie is dat het bevoegde gezag van de scholen geen gezag heeft en 

zodoende het onderwijsbeleid niet kan doorvoeren in het huisvestingsbeleid, waar de gemeente wordt beticht van 

een lage betrokkenheid bij onderwijsontwikkelingen. Gelet op de in de sector intredende schaalvergroting is men 

zoekende naar oplossingen voor de gesplitste verantwoordelijkheden [J.W. Schraven, 2004]. 

EIGENDOMSSITUATIES 

De wet omschrijft eigendom als het meest omvattende recht dat een persoon op een zaak kan hebben. Persoon 

betekent zowel een natuurlijke persoon als rechtspersoon. Met zaken wordt bedoeld: alle voor menselijke 

beheersing vatbare objecten. Het eigendomsrecht is een exclusief recht. De eigenaar mag zijn zaak gebruiken 

met uitsluiting van derden. De vrijheid van de eigenaar met de zaak te doen wat hij wil, is echter niet onbeperkt. 

De wet noemt een drietal beperkingen: rechten van anderen, wettelijke voorschriften en regels van ongeschreven 

recht. In ons land zijn momenteel hoofdzakelijk gemeenten eigenaar van onderwijs accommodaties. Eigendom 

kan worden gesplitst in juridische eigendom en economische eigendom. Dit is echter niet als zodanig in de wet 

geregeld. Wat hierboven over eigendom is geschreven, betreft de situatie waarbij het economische en juridische 

eigendom één zijn. Anders gezegd, het recht van genot en beschikkingsrecht zijn in één hand. 

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 

[A. de Rooy, et al., 2004] . 

Bij het bepalen van de gewenste eigendomspositie is essentieel dat de gemeente stil staat bij de voor- en nadelen 

van eigendom. De onderstaande aspecten worden daarbij afgewogen [A. de Rooy, et al., 2004]: 

Het eigendom waarborgt invloed op en zeggenschap over de maatschappelijke voorzieningen. 

Het verwerven en behouden van het eigendom is al dan niet een kernactiviteit van de gemeente. 

Het volledig eigendom betekent een forse financiële investering voor de gemeente waaruit een jaarlijkse 

huuropbrengst voortvloeit. De gemeentelijke middelen 'zitten' in het vastgoed en zijn niet beschikbaar voor 

het primaire proces. 

De waardevermeerdering van het vastgoed komt volledig ten gunste van de gemeente. Een 

waardevermindering is eventueel in de verhuur te verrekenen of wordt gecompenseerd door een langjarig 

gegarandeerde huuropbrengst. 

Het eigendom maakt maximale sturing mogelijk op de gewenste opzet, indeling en kwaliteit van het 

gebouw. 

Het komt steeds vaker voor dat een gemeente een maatschappelijke voorziening niet meer (volledig) in eigendom 

heeft. De deelnemers zijn bijvoorbeeld door middel van een gezamenlijk gevormde rechtspersoon eigenaar van 

een multifunctionele accommodatie. Echter, doorgaans zijn deelnemers niet toegerust op de rol van eigenaar en 
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kiest men voor een andere eigendomstructuur. De economische eigenaar is in economisch opzicht 

belanghebbende, echter niet degene die het onroerend goed ten overstaan van een notaris overdraagt. Meestal 

staat de economische eigenaar met de juridische eigenaar in een contractuele verhouding . In de 

onderwijswetgeving is geregeld dat doorgaans het juridische eigendom van een school bij het onderwijsbestuur 

ligt. De eigenaar, vaak 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. In een multifunctionele accommodatie, waarvan de gemeente 

over het eigendom beschikt, is de gemeente, als verhuurder aan de Peuterspeelzaal en Kinderopvang, 

verantwoordelijk voor het onderhoud van het deel voor deze twee partijen. Echter, de besturen van het Christelijk 

en Openbare onderwijs zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van hun deel. Praktisch betekent dit dat er drie 

partijen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van één multifunctionele accommodatie. In praktijk wordt het 

onderhoud vaak bij één partij ondergebracht [A. de Rooy, et al. , 2004]. 

1. 5.1 Doordecentraliseren 

Decentralisatie van de onderwijshuisvesting naar gemeenten is een succes, stelt minister Van der Hoeven naar 

aanleiding van de monitor onderwijshuisvesting over 20043
. De meeste gemeenten gaan goed om met hun 

nieuwe taken. Sinds 1997 is de verantwoordelijkheid voor bouw en onderhoud van scholen met het bijbehorende 

rijksbudget aan de gemeenten overgedragen. Gemeenten blijken over het algemeen goed naar de toekomst te 

kijken. Ongeveer 76 procent zegt naast het wettelijk verplichte jaarprogramma ook een meerjarenplan te maken 

voor onderwijshuisvesting. Ook de bouw van nieuwe scholen is de afgelopen jaren toegenomen [E. van Aarsen, et 

al., 2006]. De verantwoordelijkheden voor huisvesting zijn echter nog steeds gescheiden naar de gemeente en 

schoolbesturen. Waar in de eerste instantie af en toe beperkte delen van de gemeenlelijke verantwoordelijkheid, 

zoals het onderhoud, werden overgedragen aan hel schoolbestuur is nu steeds vaker de verantwoordelijkheid 

voor de investering in nieuwbouw gespreksonderwerp [J .E. Kruiter, 2007]. Hierop volgend pleiten voorstanders 

van het decentralisatie-principe voor doordecenlralisalie. Vanuit een politieke optiek benaderd gelden 

overwegingen als de vergroting van de autonomie van de school (lumpsum-filosofie) tegenover het nu en de 

noodzaak van de gemeente om integraal beleid te voeren op het zogenoemde lokaal onderwijsbeleid in relatie tol 

hel gemeenlelijk welzijnsbeleid (economisch claimrecht van de gemeente). Meer pragmatisch beschouwd is hel 

een apart subsidie-instrument voor de huisvesting van scholen, naast of in plaats van de gemeentelijke 

verordening huisvestingsvoorzieningen. Deze constructie dient in ieder geval gepaard Ie gaan met een 

beschikbaarstelling van een jaarlijks bedrag voor huisvestingskosten. De overeenkomst kan worden gesloten 

lussen een schoolbestuur of een groep van schoolbesturen met de gemeenlelijke overheid of verscheidene 

betrokken gemeenlelijke overheden. In enkele gemeenten is al sprake van een gezamenlijke planning van 

onderhoudsvoorzieningen, welke als tussenstap naar doordecentralisatie kan dienen. Tevens kunnen bij de opzet 

van doordecentralisatie meer gemeenten betrokken worden. Voor scholen met vestigingen over verschillende 

gemeenten schept dit een mogelijkheid om afspraken te maken waarbij verscheidene gemeenten zich binden aan 

een bepaald huisvestingsbeleid van de totale instelling [J .W. Schraven, 2004]. 

De gescheiden financiering vormt voor gemeenten een drempel om haar verantwoordelijkheid volledig uit te 

buiten . Integrale kosten is een trend in de vastgoedsector die veel potentie heeft in hel onderwijssegment De 

levenscyclus kostenbenadering (zie bijlage 11.2.3) van kosten pleit voor een investering bij de stichting die ervoor 

zorgt dat kosten op lange termijn lager worden . Teruggerekend kan dil veel positieve verschillen opleveren . Deze 

wisselwerking van investering en exploitatiekosten leidt onder andere tol geïntegreerde contractvormen waar later 

in het onderzoek over gesproken zal worden. Hierbij wordt niet alleen de bouw aan een marktpartij uitbesteed 

maar ook hel onderhoud of hel beheer. In deze constructie zijn er ook meer mogelijkheden om te investeren in 

duurzaamheid en milieu, welke ook weer bijdragen aan lagere exploitatiekosten [J.E. Kruiter, 2007]. Om deze 

3 Zie www.minocw/documenten voor het volledige verslag van de monitor onderwijshuisvesting 
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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. Het schoolbestuur stelt zich verantwoordelijk voor de 

investering in nieuw- of verbouw en de exploitatielasten . Hiermee heeft het de bevoegdheid in handen om meer 

beleidsmatig te werken. 

Integraal 
hulavestlngsplan 

Doordecentralisatie 

Aansluitend 
convenant 

Figuur 1.4: onderdelen doordecentralisatie [Bron : J.W. Schraven, 2004] 

Budgetovereenkomst 

Het sectorale denken binnen de gemeente staat een integrale aanpak van Brede scholen in de weg [J . van 

Eenennaam en M. Kentie , 2007]. Er wordt dan ook steeds vaker gepleit voor 'ontkokering' van de denk- en 

werkwijze van betrokken partijen om synergie te benutten [J.W. Schraven, 2004]. Doordecentralisatie leidt 

vervolgens tot opdrachtgevers die coaching nodig hebben om met de huisvestingsproblematiek om te kunnen 

gaan [C. Titulaer, 2006]. In een onderzoek van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder 940 

schoolbesturen is gebleken dat de 'vertaling' van een onderwijsvisie naar een te (ver)bouwen school 

consequenties heeft voor de indeling van het gebouw. Volgens 35% van de schoolbesturen was sprake van een 

matige of geen medewerking van de gemeente bij de totstandkoming van huisvestingsvoorzieningen . 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 

ruimte(n) voor voor- , tussen- en naschoolse opvang. Een groot deel van de respondenten (69%) is echter wel 

enthousiast over het principe van de brede school. Het blijkt dat de politiek aanwezige enthousiasme niet 

resulteert in bereidheid om in financieel opzicht flink te investeren. Hierdoor worden brede school-initiatieven in de 

kiem gesmoord. Van de respondenten geeft vervolgens 70% concluderend aan hulp nodig te hebben bij [P. de 

Vries, 2007]: 

Het bepalen van de onderwijsvisie en de 'vertaling' daarvan naar het schoolgebouw; 

De planning van de activiteiten die leiden tot de realisatie van nieuw-/verbouw van een schoolgebouw; 

Het bepalen van de juiste betrokkenheid van bij de schoolbetrokken geledingen bij het (ver) bouwproces. 

Dat de overheid het belang van ontkokering inziet blijkt uit een sturingsstrategie die een andere rol van de 

overheid vraagt: niet als verzorger en oplosser van alle problemen in de samenleving, maar als 'in staat steller', of 

met een anglicisme 'enabler'. De strategie gaat uit van het probleemoplos-send vermogen dat bij burgers en 

bedrijven ligt. Dat er te veel overheid en te veel regels zijn is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw een 

terugkerend thema binnen en buiten de overheid. De markt zou een aantal publieke taken efficiënter en effectiever 

uitvoeren dan de overheid en vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Deregulering en privatisering waren de 

kernbegrippen in de laatste twee decennia van de twintigste eeuw [M.L. Vos, et al., 2004]. Dit biedt kansen voor 

doordecentralisatie vanuit gemeenten naar bevoegd gezag op instellingen als scholen . In principe zijn zorgplichten 

(zie 1.1 .1) zoals de rol van de gemeente in onderwijshuisvesting een voorbeeld van slimme regels, wat één van de 

kenmerken van machtsverrijking (empowerment) is, omdat zij alleen het doel aangeven , terwijl zij de partijen op 

wie de regels van toepassing zijn de vrijheid laten zelf te bepalen op welke manier zij voldoen aan hetgeen in de 

zorgplicht wordt gesteld. Vos pleit dan ook voor een verdere deregulering met de volgende uitgangspunten die 

ook voor onderwijshuisvesting kunnen betekenen dat een nieuwe weg wordt ingeslagen [M .L. Vos, et al. , 2004]: 

Empowerment is noodzaak, omdat het beleid zijn doelen niet bereikt, of omdat de kosten van uitvoering en 

handhaving te hoog zijn ; 

Er moet voldoende kennis zijn over de aard van het beleidsprobleem; 

Empowerment gaat uit van de drijfveren van mensen en steunt daar ook op; 

Lef is noodzakelijk bij degenen die verantwoordelijk zijn voor politiek-strategische keuzes. 
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Bijlage 11 
Literatuur
studie 

MARKETING 

BIJlAGEN: 'Pro-act1ef in primair onderwijs' 

MARKETING EN 
CONSUMENTENGEDRAG 

Deze literatuurstudie belicht achtereenvolgens de onderwerpen marketing, geïntegreerde projectaanpak, 

specificeren, aanbesteden, collectieve besluitvormingen hierin en de instrumenten om als aanbieder hierin een 

beïnvloedende rol te spelen. Het totaalconcept dat de aanbieder pro-actief aan de opdrachtgever wil presenteren 

is gebaat bij de kennis die op deze onderwerpen opgedaan wordt. Volgens enkele wetenschappers is er te weinig 

sprake van marketing in de bouw: de International Network for Project Marketing and Systems Selling (INPM) 

probeert sinds 10 jaar hier invulling aan te geven. Er is een groeiende interesse op dit gebeid door een groeiende 

vraag naar complete oplossingen en totale concepten [F. Grespin-Mazet en P. Ghauri, 2005]. Allereerst geven de 

onderstaande argumenten aan waarom marketing in de bouw bijzondere karakteristieken geniet [J . Lichtenberg, 

2002]: 

• De beslissende entiteit is vaak niet de betalende entiteit. Bij de aankoopbeslissing spelen meerdere 

personen een rol en in de bouw komen zij veelal uit verschillende bedrijven. 

De opdrachtgever speelt in het totstandkomingsproces en de daarbij te maken keuzen vooralsnog 

nauwelijks een rol van betekenis. 

Partijen in de bouw zijn sterk aan een rol gebonden. Uit deze rol treden heeft als risico belangen te 

beschadigen van derden, waarvan men in andere situaties afhankelijk is. 

Meer dan andere sectoren is de bouw een relatiemarkt De opdrachtgever moet voor het geven van een 

opdracht steunen op een flinke dosis vertrouwen, omdat het eindproduct alvorens een ontwerp is gemaakt, 

slechts beperkt is te specificeren . 

• Beperkte vrije markt economie door de overlevering uit tijd dat de overheid zich sterk bemoeide met de 

bouw via wetgeving, handhaving en financiering. Nog steeds is dit, zij het enigszins afgezwakt, het geval. 

De bovenstaande argumenten zullen inhoudelijk benaderd worden in de komende paragrafen en het overzicht van 

de huidige huisvesting van primair onderwijs. Hierdoor wordt een compleet beeld geschetst welke rol marketing 

voor de aanbieder speelt in dit onderzoek. Dat marketing een specifieke strategie betreft geeft Dikmen aan met de 

volgende figuur: 

Verkoop perspectief 

Bedrijfsvaardigheid Marketing activiteit Klant 

Marketing perspectief 

Behoefte klant Marketing plan Aanbod vormen 

Figuur 11.1 : het verschil tussen een verkoopstrategie en een marketingstrategie [Bron: I. Dikmen, et al. , 2004] . 



11.2 

BIJLAGEN· ·Pro-actief in primair onderwijs' 

Het uitgangspunt dient bij een marketing benadering altijd de wensen van de opdrachtgever te zijn in tegenstelling 

tot de bedrijfscompetenties die bij een verkoopactiviteit voorop staan. Om de opdrachtgever's wensen te 

beschrijven is een dialoog met de opdrachtgever (of een representatieve groep actoren) noodzakelijk waarbij de 

specificaties van de opdrachtgever als document verworven worden. Er bestaan echter verschillende wijzen 

waarop de opdrachtgever zijn 4 wensen specificeert. 

SPECIFICEREN 

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

zijn product baseert . ledere opdrachtgever krijgt te maken met het opstellen van specificaties waarbij de initiële 

waarde van het product al bepaald wordt. De rol die specificaties spelen in het proces volgens lean princïpes5 kan 

worden beschreven aan de hand van de volgende drie belangrijke 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. 

Dat veel opdrachtgevers moeite hebben met het opstellen van specificaties blijkt uit de hoeveelheid studies die 

worden gedaan naar gebreken en onvolkomenheden in specificaties. Deze gebreken worden geordend naar 5 

categorieën [P .T.I. Lam, et al., 2001]: Communicatie problemen, formaliseringproblemen, technische problemen, 

juridische problemen en menselijke management problemen. Algemeen kan worden gesteld dat het specificeren 

van het product voor de opdrachtgever moeilijk is omdat deze niet in de toekomst kan kijken en zodoende niet met 

zekerheid kan stellen dat de keuzes die hij maakt de juiste zijn. Er zijn in de wetenschap en praktijk vier manier 

bekend om te specificeren [J.E. van Aken, 2002]: 

Functionele eisen: prestatie-eisen; 

Randvoorwaarden: altijd aan te voldoen ; 

Gebruikerseisen: vanuit het perspectief van de gebruiker; 

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 zijn bieding op te baseren (wanneer er wordt aanbesteed). De aanbieder die het minst afwijkt van de 

technische specificaties van de opdrachtgever, heeft vervolgens de meeste kans het werk gegund te krijgen. Het 

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

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

voldoen. Een andere vorm van specificeren, die aanbieders meer ruimte tot innovatie geeft, is functioneel 

specificeren [F. Pries, et al., 2007]. 

11.2. 1 Functioneel specificeren 

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. Een systeem wordt gespecificeerd, ontworpen, gebouwd en onderhouden om een functie 

te vervullen . Het vervullen van deze functie is de prestatie van het systeem. De eisen voor een (bouw)werk 

worden op deze wijze geformuleerd gebaseerd op de functie van het systeem. De eisen worden uit verschillende 

invalshoeken gesteld: vanuit de omgeving, de opdrachtgever, de markt en de techniek. Bij functioneel specificeren 

worden eisen minder gedetailleerd gespecificeerd waarmee zoveel mogelijk vrijheid aan de aanbieder wordt 

gegeven. Dit betekent dat er niet meer eisen moeten worden gesteld dan nodig of wenselijk is en dat geen 

impliciete ontwerpkeuzes moeten worden meegenomen. Dit beperkt immers de mogelijkheden om gebruik te 

maken van de kennis en het innoverende vermogen van de markt. Anderzijds laat een te vage beschrijving van de 

4 Overal waar in dit rapport gerefereerd wordt aan het mannelijk geslacht. kan ook het vrouwelijk geslacht gelezen worden. 
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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vraag teveel onderzekerheid bestaan over het gewenste eindresultaat. Pries geeft aan dat voor het opstellen van 

een functioneel programma van eisen als uitgangspunt geldt dat [F. Pries, et al. 1997]: 

Het programma van eisen dusdanig voorwaardenscheppend van aard is dat de aanbiedende partij 

voldoende vrij is om eigen kennis en voorkeuren ten aanzien van ontwerp, techniek en organisatie toe te 

passen. 

Het programma van eisen op essenties zodanig gedetailleerd is dat daarmee het beoogde eindresultaat 

voldoende gespecificeerd wordt en de vrager niet het risico loopt dat het eindresultaat buiten de grenzen 

van zijn verwachtingen valt. 

Eén van de oorzaken van de toenemende functionele (ofwel prestatie) specificaties is de recente opleving van 

meer specialistisch werk. Een nadeel is dat verrekenprijzen lastiger vast te stellen zijn aangezien er functionele 

eisen worden gevraagd in plaats van concrete beschrijvingen in combinatie met hoeveelheden. Bij de 

vraagspecificatie bestaat dus een spanningsveld tussen de vrijheid die geboden wordt aan de markt en de 

beschrijving van het gewenste resultaat . In de praktijk blijken opdrachtgevers vaak moeite te hebben met het 

opstellen van een functioneel gespecificeerd programma van eisen. 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. Daardoor zijn functionele 

vraagspecificaties nog dikwijls minder abstract dan gewenst [J.H. Berg, 2006]. Een groot probleem bij functionele 

specificatie blijft dus het verschil in perceptie. Zeker wanneer er geen objectieve criteria gesteld kunnen worden 

om te toetsen. Het onderwerp perceptie komt verderop nog meer aan bod. De gevolgen van slecht geformuleerde 

specificaties kunnen dan desastreus zijn [J.T. O'connor, et al., 1991]. Niet voor niets heeft Koskela [1997] als 

belangrijkste principe in de eliminatie van 'het overbodige' en de verhoging van klantwaarde staan : lncrease 

output value through systematic consideration of customer requirements (L. Koskela, 1997]. Bij een systematische 

afweging van klantwensen is het voor te stellen dat aanbieders met hun expertise en ervaring een rol kunnen 

spelen. Een oplossing hiervoor is een 'explicit elient briefing process' waarbij de uitkomsten van een specificatie in 

duidelijke termen opgesteld worden . Een instrument dat aanbieders hierbij ter hand nemen is het bezoeken van 

referentieprojecten om gezamenlijke indrukken op te doen (J .H. Berg, 2006]. 

Doordat opdrachtgevers weinig ervaring hebben met functioneel specificeren zal dit proces meer tijd kosten dan 

de traditionele wijze. De extra tijd die nodig is in het opstellen van de specificaties en de uitlijning van deze 

documenten met alle contracten wordt teruggewonnen door een veel eenvoudigere en goedkopere wijze om 

fouten te voorkomen of verhelpen in de ontwerpfase. Functionele specificaties moeten alleen worden gebruikt 

wanneer het essentieel is of als beoordelingscriteria gedetailleerd opgesteld kunnen worden . Een mogelijkheid 

voor de toekomst zit in ICT mogelijkheden om functionele specificaties te koppelen aan project tekeningen. Ook 

hiermee is echter weinig ervaring opgedaan. Wanneer dergelijke systemen in het specificatieproces zijn 

opgenomen dan wordt controle vereenvoudigd en de transparantie neemt toe [P.T.I. Lam, et al, 2001]. 

Behalve een effectiever gebruik van innoverend vermogen en transparantie dient functioneel specificeren nog 

meer op te leveren bij de participanten van een project. Er wordt in het onderzoek van Leung naar voren gebracht 

dat het niveau van waarde-doel specificatie en het niveau van conflict-resolutie (integratie) in het value 

management proces een directe invloed heeft op de bevrediging van project participanten . Een survey wijst uit dat 

een hoger niveau van de specificatie van de waarde en het doel en een hoger conflict resolutie niveau in het 

opstellen van de uitgangspunten en doelen, de bevrediging positief beïnvloedt [M .Y. Leung, en A.M.M. Liu, 2001]. 

11.2.2 Selecteren 

Overheidsopdrachten dienen publiek te worden aanbesteed. Het selecteren van de aanbieder die het werk 

gegund krijgt geschiedt op basis van de specificaties en de mate waarin de aanbieding hierin voldoet. In veel 

gevallen heeft de laagste prijs als criteria het grootste gewicht in de beslissing . Kosten zijn nog altijd de bepalende 

factor in de selectie van de opdrachtnemer. Op de tweede plaats staat de ervaring van de opdrachtnemer en op 
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de derde plaats staat reputatie. In deze top drie komt een directe waardering van prestaties en kwaliteit dus niet 

terug. Onderzoek toont wel aan dat opdrachtnemers en opdrachtgevers grote behoefte hebben aan handzame 

multi-criteria selectie factoren [P. Jennings en G.O. Holt, 1996]. 

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 De beste waarde is niet de laagste prijs, maar de beste combinatie van economische levensduur en 

kwaliteit. De voornaamste kosten van een gebouw is de aankoop van de grond en het meubilair. Dit is de kost van 

het ter beschikking stellen van het gebouw. Alle andere kosten hebben te maken met de kosten van dat gebouw 

tijdens zijn levenscyclus, om het te onderhouden, er energie in te steken en het van alle benodigdheden te 

voorzien. Dit wordt door wetenschappers en het bedrijfsleven 'levenscyclus kosten' genoemd. 

11.2.3 Levenscyclus kostenbenadering 

Een nieuw onderdeel in de 'Kwaliteitsrichtlijn huisvesting VO scholen' zijn exploitatiekosten. Mede door de hoge 

energieprijzen komt er steeds meer aandacht voor exploitatiekosten. De bedragen voor de bouw van een nieuwe 

school zijn al enorm, maar de kosten voor de exploitatie over de hele gebruiksperiade van het gebouw zijn nog 

veel hoger. iets wat men zicht niet altijd realiseert in de ontwerpfase van een schoolgebouw. Het kan heel 

aantrekkelijk zijn om extra te investeren in voorzieningen die zich in de exploitatiefase van een gebouw weer 

terugverdienen. Het afdragen van financiële risico's is dan ook de belangrijkste reden voor schoolbesturen en 

gemeenten om over innovatieve contractvormen na te denken [Bouman, D, 2007]. Bij adviesbureau EC Harris 

wordt de volgende beschrijving gegeven: "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 replacement casts of 

items which farm the building over a reasanabie lifetime such as 25 to 60 years. In a PFI project, the PFI provider 

is likely to prefera cast that may be more expensive upfront but cheaper on the langer term" [EC Harris, 2008]. 

De voornaamste kosten van het gebouw bedragen slechts 41% van het project tijdens zijn levensduur. Wanneer 

de personeelskosten meegerekend worden, bedraagt de bouw van het gebouw slechts 5,5% van de totale kost 

van dat gebouw tijdens zijn levensduur. Het interessante punt is de grote kans die men heeft om invloed uit te 

oefenen op die 5,5% om al deze andere kosten te verminderen en te beïnvloeden wanneer men aan bouwen 

begint te denken [M. Turner, 2006]. Omdat aanbesteden in een geïntegreerd contract veelal een lange-termijn 

relatie met zich meebrengt en open communicatie vereist met de leverancier hanteren partijen die geïntegreerde 

aanbestedingsvormen verkiezen (welke verderop uiteen gezet worden) verschillende criteria in de selectie. Zij zijn 

veelal minder geïnteresseerd in de laagste investeringskosten en meer in de levenscyclus kostenbenadering van 

het product. Daarnaast hechten zij veel waarde aan technisch onderhoud en betrouwbaarheid van het product. Dit 

komt doordat zij meerdere producten en/of diensten van dezelfde leverancier over een lange termijn verwachten 

af te nemen [C.O. Swift, 1995]. 

GEÏNTEGREERDE PROJECTAANPAK 

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]. Het traditioneel ingerichte bouwproces biedt geen toekomstperspectief en er 

wordt steeds meer gezocht naar mogelijkheden om het bouwproces beter te organiseren en af te stemmen op de 

behoeften van de opdrachtgever [Bouwcollege, 2006]. Dit is een korte weergave van het beeld dat de wetenschap 

heeft na bestudering van bovengenoemde onderwerpen. Marketingkunde zet zodoende een grote druk op de op 

6 Algemene Richtlijn 2004/18/EG artikel 53 lid 1 sub a 
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te stellen vraagspecificatie. Door een vraagspecificatie in de markt te zetten, vraagt de aanbesteder naar een 

oplossing waarmee zo optimaal mogelijk in al zijn geformuleerde behoeften kan worden voorzien. Het is belangrijk 

dat tegen zo laag mogelijke integrale kosten aan de behoeften van de aanbesteder kan worden voldaan door het 

leveren van een kwalitatief hoogwaardig bouwproject met een optimale levensduur. Bij een volledige 

overeenkomst tussen opdrachtgever en aanbieder is sprake van 'Pareto efficiëntie', omdat beide partijen er op 

vooruitgaan en het niet meer mogelijk is om door middel van de contractuele samenwerking nog meer 

gezamenlijke winst te genereren. 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]. 

Het proces van een 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. erespin-Mazet en P. Ghauri, 

2005]. Bij innovatief aanbesteden daagt de publieke aanbesteder de private partijen uit om nieuwe en betere 

oplossingen uit te werken, waarbij de private partijen (wel of niet georganiseerd in consortia) komen tot een 

taakverdeling. Hierbij gaat het enerzijds om het aanbesteden op basis van functionele en prestatie eisen en 

anderzijds om het in de voorbereiding en/of uitvoering bieden van maximale ruimte aan de creativiteit van 

marktpartijen [Bouwcollege, 2006]. In dit proces komt meer nadruk te liggen op de dialoogfase waarin de 

aanbieder probeert om de opdrachtgever's wensen te achterhalen en te ondersteunen in het opstellen van 

specificaties. Hierdoor heeft de aanbieder de invloed die hij nodig heeft om de bedrijfsefficiëntie te behalen 

waarmee hij meer waarde voor de opdrachtgever kan realiseren. Er is onderzoek gedaan naar de karakterisieken 

die aan de zijde van de opdrachtgever de keuze beïnvloeden om wel of niet een aanbieder uit te nodigen om in de 

specificaties van een project mee te ontwikkelen. Deze karakterisieken schetsen de omstandigheden waarin een 

geïntegreerde projectaanpak voor een opdrachtgever strategisch en rendabel/levensvatbaar wordt geacht als 

alternatief voor een traditionele aanbesteding [F. erespin-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 

Aanbieder'& karakteristieken 
Bedrijfscultuur 

Competenties om het projectie ontwikkelen 

Project netwerk karakteristieken 
Niveau van invloed 

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

C Moderator ) 
~---~ 

Project functionele uitdaging 

Relationele congruentie In het 
project netwerk 

Vertrouwen 
Betrokkenheid 

Gelijkheid van doelen en 
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C Uitkomst ) 
~---~ 

Opdrachtgever's 
Inkoopgedrag 

Geïntegreerde 
projectaanpak met de 

aanbieder versus 
adoptie van een 

traditionele 
contractbenadering 

Figuur 11 .2: factoren die keuze voor een geïntegreerde projectaanpak beïnvloeden [Bron: F. Grespin-Mazet en P. Ghauri , 2005}. 

In een geïntegreerde projectaanpak is de aanbieder betrokken bij het ontwerp en de uitvoering. De discontinuïteit 

van de handelingen tussen koper en verkoper in projectmarketing is de belangrijkste karakteristiek die 

onderscheidt maakt met business-to-business marketing. Een project blijft eenmalig werk, ook al is het voor een 

lange termijn, het heeft een gedefinieerd einde. Projectmarketing is in de wetenschap beschreven in drie 

gestaltes: deterministische gestalte, zeggenschap gestalte en constructivistische gestalte. In de laatste is de 

aanbieder actief betrokken in het vormen van de vraag, de voorwaarden en de representaties. De vrager en 

aanbieder zijn interactief in het ontwikkelen van het project. De projectaanbieding is de uitkomst van dit proces. 

Het bovenstaande model toont de karakterisieken die in dit proces de keuze van de opdrachtgever beïnvloeden. 
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11. 3. 1 Project karakteristieken 

In de literatuur vindt men drie karakteristieken van projecten terug als sleutelcriteria voor de contractkeuze welke 

in meer of mindere mate coöperatie bevat: 

Project onzekerheid; Men ziet vaak dat de opdrachtgever niet in staat is om ex ante een compleet contract 

op te stellen voor traditionele aanbesteding door de hoge onzekerheden [E. Brousseau en M. Fares, 2000]. 

Open-contracts gebaseerd op vertrouwen zijn dan gewenst. [Kadefors, 2004] 

Project complexiteit; Men ziet vaak dat het de opdrachtgever's perceptie van de complexiteit is, dat het 

gedrag rondom contractkeuze beïnvloedt en niet de perceptie van de aanbieder. In bijlage 11.6 volgt meer 

over perceptie. [M. Guilou, et al., 2003] 

Project belangen; Risico minimalisatie is veelal één van de belangrijkste redenen om coöperatieve 

contracten te vormen. [F.J. Contractor en P. Lorange, 1988] 

IJ. 3. 2 Opdrachtgever's karakteristieken 

In de literatuur wordt gesteld dat de karakteristieken van de opdrachtgever de ontwikkeling van coöperatie met 

een aannemer kunnen katalyseren of kunnen remmen. Sommige opdrachtgevers staan open tegenover 

samenwerking in plaats van de fasen ontwerp en bouw moedwillig te splitsen. Gezamenlijke ontwikkeling van de 

vraag vindt veelal plaats als de opdrachtgever een culturele open houding heeft ten opzichte van een directe 

interactie met aannemers. In het geval van publieke opdrachtgevers is het belangrijk te weten dat de starheid en 

stugheid van de organisatie en de tormalisalie van de activiteiten veel van de mogelijkheden tot coöperatie 

wegnemen [F. Grespin-Mazet en P. Ghauri, 2005]. 

11.3.3 Aanbieder's karakteristieken 

De aanbieders business propositie wat betreft doelstellingen en waarden dient op één lijn te staan met die van de 

opdrachtgever, of moet in ieder geval coherent zijn. Hierdoor wordt wederzijds vertrouwen gestimuleerd. 

Vertrouwen wordt verderop behandeld. De karakteristieken van de aanbieder dienen uitnodigend voor de 

opdrachtgever te zijn om deze uit te nodigen in de pre-tender fase, waar de vraagspecificatie nog opgesteld wordt 

[F. Grespin-Mazet en P. Ghauri, 2005]. 

11. 3.4 Project netwerk karakteristieken 

De keuze voor een geïntegreerde projectaanpak is vaak een keuze die gemaakt wordt door meerdere partijen. In 

ieder geval staat in dit onderzoek dan ook collectieve besluitvorming centraal. Een geïntegreerde projectaanpak 

kan worden gekarakteriseerd als een veranderende plaats van de aanbieder in het netwerk waarin alle betrokken 

partijen het project vertalen en dus veranderen in de loop van de tijd. In een netwerk perspectief is overigens de 

integratie van de aannemer vaak door de architect als bedreiging van creativiteit te zien. Oftewel de architect's 

micro en macro positie wordt bedreigd waardoor van deze participant ook een ander houding wordt verwacht. De 

onderdelen macht, positie, attitude en perceptie, die van iedere project betrokkene in kaart kunnen worden 

gebracht, komen verderop aan de orde. 

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 'functionele uitdaging' van het project. Bij hoge 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. Grespin-Mazet en P. Ghauri, 2005]. 

SAMENWERKINGSVORMEN 
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De bovenstaande vorm van een geïntegreerde projectaanpak dient in een Uuridisch) kader geplaatst te worden 

waarin de belangen van de partijen en van de maatschappij gewaarborgd zijn. Een geïntegreerde projectaanpak 

kan zich in verschillende samenwerkingsvormen ontplooien waarvan de belangrijkste voor dit onderzoek getoond 

worden. Hiermee wordt een kader gesteld waaruit uitgangspunten voor de samenwerking naar voren komen. Door 

de toename van het gebruik van nieuwe contractvormen werd er in 1998 gestart met het ontwikkelen van een 

nieuw juridisch en administratief kader voor toepassing van specifiek geïntegreerde contracten, genaamd de 

Uniforme Administratieve Voorwaarden. De toevoeging- Geïntegreerde Contracten 7 werd in 2005 gepresenteerd 

om partijen bijval te geven in hun omgang met de geïntegreerde samenwerkingsvormen. Een optimale integratie 

van competenties en expertise in een projectplan wordt ook aangeduid met de term 'constructability' [A. Griffith en 

A.C. Sidwell, 1995]. 

/1.4 .1 Publiek-Private Samenwerking 

Een verschijningsvorm van Publiek-Private Samenwerking (PPS) die in het buitenland veelal wordt toegepast bij 

de ontwikkeling en exploitatie van huisvestingsprojecten is de concessie, in het buitenland ook wel bekend onder 

Private Finance Initialive (PFI). In een concessie ligt de verantwoordelijkheid voor het ontwerp de bouw, 

financiering, onderhoud en/of exploitatie (DBFM/0) van het vastgoedobject bij een privaat consortium. Door 

gebruik te maken van de competenties in de markt in al deze fasen kunnen efficiëntievoordelen worden behaald. 

Uit workshops blijkt dat verschillende karakteristieken van de Nederlandse context de totstandkoming van 

concessies bij huisvestingsprojecten belemmeren. Hieronder vallen [A. Blanken, et al., 2006]: 

Tegenstrijdige belangen; 

Gebrek aan stimulering; 

Gesplitste financiering (zie hiervoor ook bijlage 1.4); 

Organisatie opdrachtgeverschap (zie hiervoor ook bijlage 1.5); 

Complexiteit en onzekerheid. 

Tabelll.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 

Beperkte vrije markt door rol overheid 

Belemmeringen PPS Concessies 
A. Blanken. et at .• 2006 

Tegenstrijdige belangen 

Organisatie opdrachtgeverschap 

Gesplitste financiering 

Complexiteit en onzekerheid 

Gebrek aan stimulering 

Karakteristieken co-development 
F. Grespin-Mazet en P. Ghauri. 2005 

---+ Project netwerk karakteristieken 

---+ Opdrachtgever's karakteristieken 

---+ Aanbieders karakteristieken 

---+ Project karakteristieken 

---+ Project netwerk karakteristieken 

Wanneer de bovenstaande belemmeringen naast de belemmeringen voor marketing en de karakteristieken van 

Grespin-Mazet worden gelegd, dan ontstaat tabel 11.1. Hierin wordt duidelijk dat het uitwerken van een instrument 

dat voorziet in een geïntegreerde projectaanpak en het presenteren hiervan aan de opdrachtgever, moet voorzien 

in het voorkomen van de 5 genoemde belemmeringen. Voor deze problemen worden oplossingen gezocht nadat 

het probleem wordt ontrafeld. In dit onderzoek komen alle genoemde aspecten aan bod in ofwel de 

literatuurstudie, ofwel de situatie van huisvesting primair onderwijs, zodat vanuit alle belemmeringen 

uitgangspunten ontstaan voor het ontwerp. 

Kenniscentrum PPS definieert een publiek-private samenwerking (PPS) als 'een samenwerkingsverband waarbij 

overheid (publieke partij) en bedrijfsleven (private partij), met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, 

gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling'. De taken en 

verantwoordelijkheden zijn bij de start contractueel vastgelegd en contractmanagement is dan ook een essentieel 

onderdeel bij elk PPS-project. Door een PPS en de inbreng van ieders specifieke deskundigheid verwachten 

beide partijen hetzij een beter resultaat tegen dezelfde kosten, hetzij hetzelfde resultaat tegen geringere kosten te 

realiseren. Het realiseren van meerwaarde staat dus centraal bij PPS. Het PPS-aanbestedingsproces is in veel 

gevallen erg complex en neemt, afhankelijk van de omvang van het project, veel tijd in beslag. Volgens Chan kan 
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een two-enve/ops tender evaluation process enige uitkomst bieden door iedere bieder zijn bod in een technische 

en een financiële uitwerking in te laten dienen. Zo kan het de opdrachtgever tijd en dus geld besparen door eerst 

de bieders uit te sluiten die technisch al niet voldoen aan de criteria [E.H.W. Chan, en A.T.W. Yu, 2004]. 

Omdat PPS-concessies (welke in dit onderzoek interessant zijn) voor grote projecten vaak een lange looptijd 

hebben en beide partijen dus voor lange tijd verplichtingen aangaan, is het voor beide partijen essentieel dat in 

een vroeg stadium duidelijke afspraken gemaakt worden omtrent de verdeling van risico's en de 

verantwoordelijkheden gedurende de looptijd van het contract. Het output-gericht denken bevordert de kwaliteit 

van de uiteindelijke dienst. Wil een PPS-project uitzicht hebben op succes, dan is output-gericht werken een 

eerste vereiste waarmee terug wordt verwezen naar het functioneel specificeren. De overheid moet niet alle 

details van het project vooraf vastleggen, waardoor de markt wordt gereduceerd tot uitvoerder. Om de kennis, 

ervaring en creativiteit van het bedrijfsleven optimaal te benutten, moet de overheid niet vooraf de 

productspecificaties vastleggen, maar wat het product moet kunnen. Daarbinnen moet de overheid ruimte laten 

voor de inbreng van het bedrijfsleven [Kenniscentrum PPS, 1999-1]. Tabel 2 toont de relevantie van een PPS 

samenwerkingsvorm voor de opdrachtnemer en de opdrachtgever. 

Tabelll.2: relevantie van PPS voor partijen [Bron: Heijmans @ventures, 2007] 

PPS is interessant voor de opdrachtgever: 

Lifecyde benadering: optimalisatie life-cycle cost 

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 

PPS concessie is een mogelijke vorm van samenwerking als het gaat om huisvesting van primair onderwijs. In dit 

onderzoek worden de varianten aan de orde gesteld waarbij de opdrachtgever vanuit zijn publieke rol 

aanbestedinsplichtig is. De PPS concessie is dan een verregaande samenwerkingsvorm die ook wel DBFMO 

wordt genoemd omdat in het contract de activiteiten Design, Bui/d, Finance, Maintain en Operate worden 

opgenomen. Een minder verregaande samenwerking is ook mogelijk waarbij bijvoorbeeld alleen het ontwerp en 

de uitvoering geïntegreerd worden (DB). Bij clustering van opdrachten is het ook mogelijk voor ieder school een 

aparte samenwerkingsvorm af te spreken die in een raamcontract samenkomen. Het succes van DB zit hem niet 

in inboeting op ontwerpkwaliteiten. Als alle participanten de best practice methoden van design management 

toepassen dan kunnen DB systemen innovatieve, bouwbare en functionele ontwerpen genereren [E.H,W. Chan, 

en A.T.W. Yu, 2004]. 

Gedurende het samenwerkingsproces moet worden gezocht naar mechanismen om de afstand tussen publiek en 

privaat te overbruggen. De levenscyclus kostenbenadering (life-cycle-cost) ligt ten grondslag aan het principe van 

de PPS concessie. De meerwaarde van PPS concessies zal moeten opwegen tegen de transactiekosten die voor 

deze contracten relatief hoog zijn. Concessiecontracten dienen daarom een grote omvang te hebben zodat de 

kosten kunnen worden gedistribueerd over verschillende objecten. Bij projecten kan bundeling van meerdere 

vastgoedobjecten in een concessieproject zorgen voor de minimaal gewenste omvang. Naast bundeling van 

meerdere soortgelijke projecten (combinatie meerdere scholen) is ook bundeling met andere functies mogelijk, 

zoals recreatie, sport, welzijn en gezondheidszorg. Afspraken over bundeling van geldstromen in taakstellende 

pakketten is noodzakelijk voor de uitvoering van concessies. [A. Blanken, et al, 2006] 

11.4. 2 Beschikbaarheidsvergoeding 

De overheid gaat in een dergelijk geval over tot betaling wanneer de gewenste voorziening (het object) voldoende 

beschikbaar is voor gebruikers en het afgesproken kwaliteitsniveau (de prestaties) is behaald . Over de wijze 

waarop deze beschikbaarheid wordt gemeten en over eventuele randvoorwaarden die daarbij gelden moeten 

nadere afspraken worden gemaakt tussen de contractpartijen. Gedurende de gehele contractstermijn betaalt de 
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overheid een vast bedrag aan het consortium voor het ter beschikking stellen van het object. De 

beschikbaarheidsvergoeding (uit een budgetovereenkomst) die de opdrachtgever (de overheid) aan de 

opdrachtnemer (consortium) uitkeert dekt voor de opdrachtnemer zowel de bouw- als de ontwerp- en 

exploitatiekosten. [Kenniscentrum PPS, 1999-11]. 

De aanbieder wordt beschouwd als de beste partij om verantwoordelijkheid te nemen in het design management 

proces. Hij loopt namelijk ook het grootste risico en wil dit dus in de hand houden. Het is daarom noodzakelijk voor 

aanbieders in geïntegreerde samenwerking om design management vaardigheden te ontwikkelen om op niveau 

met architecten (en engineers) te kunnen communiceren. Er is een perceptie binnen de bouwwereld dat er 2 

vormen van ontwerpverantwoordelijkheid zijn: 

Fitness-for-purpose: traditioneel wordt de aanbieder afgerekend op resultaat; 

Reasonable skill and care: traditioneel worden adviseurs/architecten gevraagd hun uiterste best te doen. 

In het laatste geval zullen dus ook criteria gesteld worden aan de manier waarop men denkt samen te gaan 

werken. In de inschrijving kunnen aanbieders dit presenteren waarbij ook wordt verwacht dat er monitoring 

instrumenten worden gegeven om de samenwerking continu te kunnen meten [E.H.W. Chan, en A.T.W. Yu, 

2004]. 

11.5 AANBESTEDEN 

Wanneer bepaald is dat een geïntegreerde samenwerking zal worden aangegaan zal dit nog in een 

aanbestedingsmethode moeten worden gegoten. Met de komst van geïntegreerde samenwerkingsvormen zijn ook 

nieuwe methoden gevormd die de aanbesteding in een juridisch raamwerk stellen. Hieronder zijn enkele varianten 

beschreven die in dit onderzoek interessant zijn. Daarnaast wordt ook aangegeven welke rol mededinging als 

karakteristiek van aanbesteden heeft op het moment dat opdrachten geclusterd worden. 

11.5.1 Raamovereenkomst 8 

Deze procedures zijn slechts van toepassing tussen de aanbestedende diensten en de ondernemers die 

oorspronkelijk bij de raamovereenkomst partij waren. De looptijd van een raamovereenkomst mag niet langer zijn 

dan vier jaar, behalve in uitzonderingsgevallen die deugdelijk gemotiveerd zijn, met name op grond van het 

voorwerp van de raamovereenkomst. 

Een raamcontract biedt partijen het raamwerk om zaken te doen. Het is een overeenkomst tussen een 

opdrachtgever en één of meer opdrachtnemers (aannemers) met het doel gedurende een bepaalde periode de 

voorwaarden inzake te gunnen opdrachten vast te leggen, met name wat betreft de prijs en vaak ook de beoogde 

hoeveelheid . De gewenste situatie wordt vooraf omschreven en wanneer nodig, voert de aannemer 

werkzaamheden uit op basis van eigen inzicht. In een vroeg stadium, Definitieve Ontwerp fase, wordt een 

prestatiebestek opgesteld. Naast deze output-specificaties komen de spelregels van prijsvorming in de 

raamovereenkomst. Op basis van dit contractstuk kunnen verschillende bouwonderdelen worden aangepakt door 

een bouwteam. Het raamcontract kan dienen als raamwerk waarbinnen de geclusterde werkzaamheden 

samengevat worden alvorens de concurrentie gerichte dialoog wordt uitgezet in de markt. 

11.5.2 Concurrentie gerichte dialoog 

De concurrentie gerichte dialoog is een procedure waaraan alle ondernemers mogen verzoeken deel te nemen en 

waarbij de aanbestedende dienst een dialoog voert met de tot de procedure toegelaten gegadigden, ten einde een 

of meer oplossingen te zoeken die aan de behoeften van de aanbestedende dienst beantwoorden en op grond 

waarvan geselecteerde gegadigden zullen worden uitgenodigd om in te schrijven [R.H. Gribnau, 2005]. 

In de nieuwe richtlijn AanbestedingsReglement Werken (2005) is bepaald dat er sprake is van een bijzonder 

complexe overheidsopdracht als de aanbestedende dienst objectief gezien niet in staat is om de technische 

middelen, technische specificaties, van een project te bepalen of de financiële of juridische voorwaarden te 

8 Artikel 32, 2004/18/EG 



specificeren 9 In de specifieke gevallen en omstandigheden zoals uitdrukkelijk bepaald in de artikelen 30 en 31, 

kunnen zij gebruikmaken van een procedure van gunning door onderhandelingen, met of zonder bekendmaking 

van de aankondiging van de opdracht. De aanbestedende diensten openen met de, overeenkomstig de 

toepasselijke bepalingen van de artikelen 44 tot en met 52, geselecteerde gegadigden een dialoog met het doel 

na te gaan en te bepalen welke middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk aan de behoeften van de 

aanbestedende dienst te voldoen. Tijdens deze dialoog kunnen zij met de geselecteerde gegadigden alle 

aspecten van de opdracht bespreken. 10 Een oplossing hoeft niet alleen in de technische hoek gezocht te worden, 

maar kan ook een oplossing zijn die de gehele problematiek van de opdrachtgever beslaat, inclusief bekostiging. 

Wanneer een oplossing gegeven wordt door één van de partijen die voldoet aan alle gestelde wensen en eisen 

van de opdrachtgever, dan dient deze laatste de dialoogfase als beëindigd te verklaren. De oplossing dient dan 

wel aantoonbaar aan de gestelde voorwaarden te voldoen waarbij 'laagste prijs' geen bepalende voorwaarde mag 

zijn. Het verloop van de procedure wordt uiteen gezet: 

Fase 1: Publicatie aankondiging bij Official Joumal of the European Union (OJEU): 

In een eerste document worden de wensen en eisen van de opdrachtgever uitgewerkt en gepubliceerd op het 

platform van de Europese Unie betreffende aanbestedingen. Dit is van belang omdat alle partijen die reageren op 

een publicatie op OJEU een gelijke kans moeten krijgen om hun belang van mededinging kenbaar te maken. 

Fase 2: Verzamelen van uitingen van interesse d.m.v. Pre-Qualification Questionnaires (PQQ): 

De partijen krijgen bericht na hun getoonde interesse voor de aanbesteding. Hierbij dienen zij een vragenlijst in te 

vullen die als informatieverzameling dient voor de preselectie. 

Fase 3: Evaluatie van PQQ's en de selectie van de long-list: 

De vragenlijsten worden verwerkt en geëvalueerd. Op basis van de resultaten wordt een 'Longlist' gemaakt van 

aanbieders die aan de gestelde voorwaarden voldoen. 

Fase 4: Uitnodiging tot participatie in de dialoog (ITPD): 

Alle partijen uit de longlist ontvangen een uitnodiging om aan de dialoogfase deel te nemen. Hierbij wordt een 

'beschrijvend document' gevoegd waarin de wensen en eisen gedetailleerder gedefinieerd zijn. 

Fase 5: De dialoogfase: 

In (een onbeperkt aantal) fasen houdt de opdrachtgever een dialoog met de verschillende aanbieders om de 

wensen en eisen nog meer in detail te definiëren. Het doel van de dialoogfase is het identificeren en definiëren 

van de middelen die het meest geschikt zijn om aan de wensen en eisen van de opdrachtgever te voldoen. Deze 

fase is een directe acceptatie van het belang van een wederzijds gesprek over oplossingen in complexe projecten. 

Daarnaast worden ideeën ontwikkeld en opties afgetast als onderdeel van het aanbestedingsproces. Alle 

aspecten van het project kunnen ter discussie staan en de discussie kan het coöperatieve proces versterken. De 

volgende kenmerken zijn van belang in deze fase: 

Gelijke behandeling; alle inschrijvende partijen moeten dezelfde kans krijgen tot dialoog. 

Discretie: oplossingen van partijen worden niet openbaar gemaakt zonder toestemming van die partij. 

Vergoeding aanbieders: opdrachtgevers kunnen een vergoeding stellen tegenover de investeringen die 

aanbieders in de dialoog doen. Dit is niet verplicht. 

Beëindiging dialoogfase: de opdrachtgever geeft duidelijk het einde van de fase aan. 

Fase 6: Oproep tordefinitieve biedingen: 

9 Artikel 1 lid 11 sub (c) Europese Aanbestedingsrichtlijn voor werken, leveringen en diensten 

'
0 Artikel 28 en 29, 2004/18/EG 
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Na een nieuwe selectie aan de hand van de opgestelde voorwaarden kan de longlist worden verkleind naar een 

shortlist van drie partijen en vervolgens naar twee partijen. De resterende partijen worden uitgenodigd om een 

definitieve tender te sturen die in hun ogen volledig voldoet aan de gestelde voorwaarden en de wensen en eisen. 

Fase 7: Invoeren en evalueren van definitieve biedingen: 

De ingezonden tenders worden geëvalueerd aan de hand van de opgestelde voorwaarden, wensen en eisen. De 

gunningcriteria worden gebruikt om de 'prefered bidder' te selecteren. De gunningcriteria mogen niet veranderen 

gedurende de competitieve dialoog omdat dit in strijd zou zijn met de kenmerken 'gelijke behandeling' en 

'transparantie'. Desalniettemin dient er een bandbreedte te zijn die faciliteert dat op een flexibele wijze omgegaan 

wordt met de gewichten van de gunningcriteria. Het bepalen van gewichten aan gunningcriteria vergemakkelijkt de 

selectie. 

Fase 8: Gunnen van het werk: 

De aanbieder die het hoogst scoort in de uitwerking van de gunningcriteria krijgt het werk gegund [P. Milner, 

2006]. 

In het kader van de concurrentiegerichte dialoog en de procedures van gunning door onderhandelingen met 

bekendmaking van een aankondiging van een opdracht, en rekening houdend met de eventueel vereiste 

flexibiliteit en met de te hoog oplopende kosten die aan deze methodes voor de gunning van overheidsopdrachten 

verbonden zijn, moeten de aanbestedende diensten kunnen bepalen dat de procedure in opeenvolgende fasen 

verloopt teneinde geleidelijk, op basis van vooraf aangegeven gunningcriteria, het aantal inschrijvingen waarover 

zij verder zullen spreken of onderhandelen, te beperken. Voorzover het aantal oplossingen of geschikte 

gegadigden dat toelaat, moet deze beperking daadwerkelijke mededinging garanderen [R.H. Gribnau, 2005]. 

11.5.3 Eigen initiatief 

In deze categorie hoort thuis de beslissing van de aanbesteder om naar aanleiding van een ongevraagd door een 

onderneming aangeboden oplossing, het zogenoemde 'Eigen Initiatief, voor een probleem dat nog niet in een 

vraag is vertaald, een oplossing te formuleren die vervolgens onderwerp wordt gemaakt van een 

aanbestedingsproces waaraan ook de bedoelde onderneming deelneemt. Dit geeft mogelijkheden om vanuit de 

markt innovatieve voorstellen te stimuleren. Het moge duidelijk zijn dat het omschrijven van de vraagspecificatie in 

termen van prestaties en functionele eisen niet alleen het mededingingsbelang bevordert, zoals de Europese 

regelgever dat voor ogen heeft, maar dat daarmee bovendien het innovatiebelang is gediend. Dergelijke 

beslissingen zijn aanbestedingsrechtelijk toegestaan, vooropgesteld dat de betreffende onderneming geen 

voorkeurspositie krijgt in de daaropvolgende aanbesteding van de vraag. Het is niet nodig dat in die wet en 

besluiten aanvullende regels worden opgenomen met betrekking tot aanbestedingsprocessen in de bouw. 

Voorzover er behoefte bestaat aan aanvullende nationale regels en beleidsinstrumenten gaat het immers vooral 

om regels en instrumenten die aanbesteders sturen bij het nemen van beslissingen die dienstig zijn aan het 

bevorderen van de primaire belangen, de efficiëntie belangen en het innovatiebelang. Eigen Initiatief wordt 

vervolgd met een competitieve aanbesteding waarbij men oplossingen zoekt om de initiatiefnemer te belonen voor 

zijn idee door bijvoorbeeld bonussen toe te kennen of de initiatiefnemer automatisch naar de laatste ronde van de 

aanbesteding te laten komen met een tender [M. Scheltema, 2006]. 

11.5.4 Mededinging 

Het mededingingsbelang houdt in, dat ondernemingen in volledige concurrentie met elkaar aanbiedingen doen en 

dat de aanbesteder alle ondernemingen dezelfde eerlijke kans biedt de opdracht te verwerven. Sommige markten 

kennen echter geen volledige mededinging. Zo is er op de markt van door de overheid geïnitieerde bouwprojecten 

in de regel sprake van een vragersmonopolie. Het te dienen mededingingsbelang kan bovendien als volgt worden 

omschreven: Het is van belang dat ondernemingen bij het aanbieden van oplossingen in volledige concurrentie 
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met elkaar treden en dat de aanbesteder bij de verwezenlijking van dat belang alle ondernemingen dezelfde faire 

kans biedt op het verwerven van de opdracht [M. Scheltema, juni 2006]. 

Doordat clustering pas sinds enkele jaren een interessante vorm van aanbesteden wordt, is er in de media 

aandacht besteed aan het juridische kader hiervan en in het bijzonder aan de mate waarin mededinging nog 

plaats vindt. Er wordt door enkele verslaggevers gesteld dat door het clusteren van opdrachten in één 

aanbesteding, MKB bedrijven vrijwel geen kans meer zien om zich in te schrijven op een aanbesteding en 

zodoende werk te genereren. Dit zou in strijd zijn met het mededingingsrecht. Hierbij worden de volgende 

stellingen genomen [F. Heijbrock, 2007 en M. van, Rijnbach, 2008]: 

Verkeerd dat het gemeenten toegestaan wordt, aangezien de politiek in het aanbestedingsbeleid juist 

ruimte wil scheppen voor het midden- en kleinbedrijf. 

Ook in die sector fulmineert met name het middenbedrijf tegen het ongebreideld clusteren van werken 

waardoor alleen het grootbedrijf nog aan de eisen kan voldoen. 

Volgens MKB Nederland toont deze uitspraak aan dat de huidige aanbestedingswetgeving grote gebreken 

vertoont . 

Alleen in uitzonderlijke gevallen en goed gemotiveerd mag clustering nog wel, vindt MKB Nederland. 

De minister wil samenvoeging van contracten zoveel mogelijk vermijden, omdat in haar ogen het midden

en kleinbedrijf geen eerlijke kans krijgt om mee te dingen. 

Voor clustering moet in het kader van mededinging voldoende aannemelijk worden gemaakt dat dit uit oogpunt 

van prijs, doelmatigheid en kwaliteitsverbetering is en niet om te voorkomen dat het MKB aan de 

aanbestedingsprocedure zou kunnen deelnemen. Daarnaast dient aannemelijk te worden gemaakt dat clustering 

tot verbetering van het contractbeheer leidt. In het kader van de Europese aanbesteding hoeft niet per definitie 

geclusterd te worden, als men toch al van plan is de onderdelen van de cluster afzonderlijk Europees aan te 

besteden. Clustering in het geval van mogelijk schaalvoordeel is echter wel aan te bevelen mits dit een logische 

voortzetting van langdurige samenwerking is [A. van Hout, et al., 2004]. 

11.6 COLLECTIEVE BESLUITVORMING 

In het voorgaande zijn de kaders gegeven waarbinnen geïntegreerde samenwerking plaatsvindt. Het is daarnaast 

van belang om de karakteristieken van (collectieve) besluitvorming te onderzoeken vanuit de 

wetenschapsliteratuur. Zodoende kan worden bepaalde hoe een aanbieder invloed kan uitoefenen op 

besluitvormingsprocessen, om een gefundeerd proces in te richten van het presenteren van het product 

(geclusterde aanbestedingsmethode) aan de opdrachtgever. 

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'. Bij een dergelijk keuzeproces spelen drie categorieën beslissingspremissen een rol : feiten over 

de probleemsituatie, conclusies over de verwachte gevolgen van ieder beschouwd handelingsalternatief en 

waarden of voorkeuren ten aanzien van deze gevolgen. Rationeel handelen kan worden omschreven als 

doelmatig handelen of doelmatig veranderen van de werkelijkheid en geschiedt op basis van heldere criteria . In de 

praktijk van het beslissen binnen organisaties loopt het echter zelden volgens het rationele model vooral wanneer 

het gaat om grote, niet-routine beslissingen. Het rationele besluitvormingsmodel heeft hierbij weinig waarde om de 

volgende redenen [,I.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; 

Soms tracht men besluitvormingsprocessen te verbeteren door deze te dwingen in het keurslijf van het rationele 

model. Voor belangrijke niet-routine beslissingen is dat echter zelden succesvol. Het is beter om bij dergelijke 

beslissingen veel aandacht te geven aan de organisatie en besturing van het besluitvonningsproces en om daarbij 

zowel aandacht te geven aan inhoudelijke analyses en ontwerpen als aan veranderkundige interventies. In plaats 

van een beslissing 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]. 

Op het niveau van groepen consumenten (geaggregeerd niveau) kunnen verschijnselen van consumentengedrag 

voor een aanzienlijk gedeelte worden verklaard. Hiervoor zijn twee theorieën veelvuldig aanwezig in de 

wetenschap: de klassieke economische nutstheorie en de karakteristiekenbenadering. 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 denken in termen van 'nut' [H. de Ridder en R. Vrijhoef, 2005]. Hierdoor is 

de klassieke economische nutstheorie weinig van toepassing in de bouw. Hiertegenover staat de 

karakteristiekenbenadering die 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. Het startpunt is 

de notie dat ieder product bestaat uit een combinatie van karakteristieken, zoals vorm, kleur, smaak, etc. De 

betekenis van de karakteristiekentheorie voor consumentengedrag en marketing is dat ze een economische 

analyse mogelijk maakt van het keuzegedrag binnen een productklasse. Positionering van nieuwe producten is 

hierbij het meest efficiënt wanneer een aantoonbaar verschil in karakteristieken gepresenteerd wordt aan de 

consument [B. Wierenga en W.F. van Raaij, 1987]. De output-gerichte prestatiecontracten komen voort uit de 

karakteristiekenbenadering. 

De belangrijkste invalshoeken zijn de economische en psychologische invalshoeken. De beide benaderingen zijn 

tot op heden zeer weinig met elkaar geïntegreerd. De economische benadering gebruikt concepten als nut, 

indifferentiecurven, marginale substitutieverhouding, vraagfuncties, prijs- en inkomenselasticiteiten. De consument 

wordt gezien als een volledig rationeel wezen dat zodanig zijn inkomen verdeelt over de verschillende 

bestedingsmogelijkheden, dat zijn totale nut maximaal is. De gedragswetenschappelijke benadering daarentegen 

roept het beeld op van een consument die, gemotiveerd door fysiologische en psychologische behoeften, 

problemen oplost, beslissingsprocessen doorloopt, informatie verzamelt, attitudes vormt tegenover merken op 

basis van aan producten toegeschreven eigenschappen en zich bij zijn keuze laat beïnvloeden door personen uit 

zijn sociale omgeving. Subjectieve producteigenschappen worden door consumenten gebruikt in het keuze- en 

koopproces. Dit duidt erop dat waarneming of perceptie van de consument een belangrijke rol speelt. Voorts 

speelt attributie een rol, d.w.z. het toeschrijven van eigenschappen of karakteristieken aan producten. In de derde 

plaats speelt de evaluatie van productkarakteristieken, welke worden beoordeeld, een rol. Ten slotte zijn er de 

verwachtingen ten aanzien van toekomstige prijzen en producten die voor de consument als criterium gelden. 

Twee termen kunnen extra inzicht bieden in het vormgeven van de psychologische invalshoek voor dit onderzoek: 

attitude en perceptie. Attitude is het geheel van overtuigingen en beoordelingen t.a.v. een object, een persoon, 

een idee of een gedrag. Een positieve attitude betekent een voorkeur voor een object of gedrag. De attitude wordt 

beïnvloed door de perceptie doordat hierop beoordelingen zijn gebaseerd. Volgens van Raaij is perceptie het 

waarnemen van stimulie 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. Pas na de selectieve perceptie wordt het product of de dienst nauwkeuriger 

waargenomen. 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. Hierbij spelen twee typen factoren een 

elementaire rol [W. F. van Raaij, 1984]: 

Cognitieve factoren: kennis van producten en diensten: verkrijgbaarheid, eigenschappen en gevolgen; 

Affectieve factoren: gevoelens, emoties en beoordelingen. 

Cognitieve factoren gaan vooraf aan affectieve factoren getuige het AIDA model: Attention, Interest, Desire, 

Action. Dit model wordt in de marketing nog veelvuldig toegepast om de stadia van de opdrachtgever in een 

consumptieproces te beschrijven. Er gaat wel een primaire affectieve reactie aan het cognitieve proces vooraf in 

het geval van reclame (of dus een pro-actieve benadering). Deze cognitieve en affectieve factoren worden 

idealiter in een vloeiend verloop gebaand zodat de consument een positieve perceptie en attitude opbouwt 

omtrent het gepresenteerde product. De instrumenten die hiervoor kunnen worden gebruikt bestaan uit de 

volgende benaderingen [B. Wierenga en W.F. van Raaij, 1987]: 

Normatieve benadering: het structureren van het beslissingsprobleem helpt de beslisser; 

• Prescriptieve benadering: men schrijft de beslisser voor wat hij/zij moet beslissen; 

• Descriptieve benadering: er wordt geprobeerd het beslissingsproces van de consument zo goed mogelijk te 

beschrijven. 

De perceptie van de opdrachtgever op de functionele uitdaging kan verder beïnvloed worden door zijn eigen 

organisatiestructuur, Decision Making Unit's (DMU) en houding t.o.v. risico's. DMU's moeten volledige steun 

vanuit de gehele organisatie krijgen voor succes van een geïntegreerde projectaanpak [F. Crespin-Mazet en P. 

Ghauri 2005]. 

11.6.1 Beslissingregels 

Een beslissingsregel beschrijft het proces waarmee de consument informatie verwerkt. Soms specificeert een 

beslissingsregel het keuzecriterium. Er zijn compenserende en niet-compenserende beslissingsregels. In het 

laatste geval wordt een alternatief verworpen wanneer op een enkel attribuut niet wordt voldaan aan de 

specificaties. Met deze informatie uit de consumententheorie wordt de voorgaande informatie over specificeren en 

selecteren vanuit een nieuw perspectief voortgezet. De verschillende beslissingsregels zijn: 

Lineair-compenserende; 

• Niet-lineair-compenserende; 

Affect referral; 

Conjunctieve (houdt verband met satisficing); 

Disjunctieve; 

• Lexicografische; 

Semi-geordende lexicografische; 

Sequentiële eliminatie; 

Additieve verschillen (paarsgewijze vergelijking). 

Deze beslissingsregels kunnen in alle mogelijke combinaties worden toegepast naar gelang van de consument. 

Bij beschouwing van een standaard traditionele aanbesteding betekent dit dat slechts de 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 consument een zekerder gevoel op over de genomen beslissing [J.N. Seth en P.S . Raju , 

1974]. Satisficing is het selecteren van een alternatief dat aan zekere eisen voldoet. De beslisser stelt minimum 

eisen zoals minimum kwaliteit en maximumprijs. Dit geschiedt vooral als niet van alle alternatieven de volledige 

informatie beschikbaar is [H. Simon, 1976]. Dat de consument vooral op zoek is naar het zekerheidsgevoel wordt 

door de volgende figuur verduidelijkt. Seth en Raju geven een schema weer waarin de verschillende 

beslissingsregels in combinaties leiden tot een holistisch model. Een beslissing voor het ontwikkelen van nieuwe 

huisvesting valt allerminst onder de noemer routinematig en kan ook geen puur rationele beslissing genoemd 

worden . Waar voorheen de opdrachtgever voor ieder huisvestingsprobleem opnieuw de markt ging verkennen 



(afwisselingsgerichte beslissingsregel) wil de aanbieder de opdrachtgever er nu op wijzen dat een concept voor 

iedere situatie tot nieuwe uitgangspunten leidt maar dat het in een samenhangend geheel te ontwikkelen is 

(situatiebepaalde beslissingsregel). Bij de opdrachtgever treedt volgens dit model daarom sensitivisatie op. Het 

belang van 'zachte aspecten' in dit proces, wat de naam al doet vermoeden , wordt verderop uiteen gezet. 
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Figuur 11 .32: volgtijdelijke relatie tussen beslissingsprocessen [Bron: J.N. Sethen P.S. Raju, 1974]. 

In collectieve besluitvorming is de uitkomst geen besluit dat genomen is door een centraal gezaghebbend orgaan, 

maar hangt het af van gedeeltelijk gelijktijdige individuele keuzes die gemaakt worden door de actoren die een 

belang hebben bij de uitkomst van het besluit [J.S. Coleman, 1990]. Als een groep mensen een besluit dient te 

nemen dan is er een aantal handelingen dat ondernomen kan worden om de uitkomst te beïnvloeden. Sommigen 

kunnen hun expertise en kennis gebruiken als instrument om overtuigende argumenten te formuleren, terwijl 

anderen belangengroepen kunnen oprichten om hun voorkeursalternatief kracht bij te zetten . Weer anderen 

kunnen zelfs sancties naar besluitvormers als dreigement inzetten om de stemming naar hun hand te zetten. De 

keuze van beïnvloedingsstrategieën door belanghebbenden kan verklaard worden door de macht van deze 

belanghebbenden in de context Sagrestano toont aan dat als er een wezenlijk verschil is in de 

machtsverhoudingen, belanghebbenden dan kiezen voor unilaterale strategieën. Terwijl in situaties waarbij 

belanghebbenden een min of meer gelijk niveau van macht hebben, men eerder kiest voor bilaterale strategieën 

[L.M. Sagrestano, 1992]. In het eerste geval is coöperatie van de doelgroep belangrijk en in het tweede geval is 

coöperatie tussen de beïnvloederen de doelgroep belangrijker. Bij bilaterale strategieën is een akkoord tot dialoog 

tussen alle partijen dan ook belangrijk. Beïnvloedingsstrategieën in dit dialoog zijn door Parsons als volgt uiteen 

gezet: 

Tabelll.3: Parsons' classificatie van beinvloedingsstrategieën [Bron : T. Parsons, 1963] 

Positieve sanctie 

Negatieve sanctie 

Situatie bepaalde uitdaging 

Aanleiding geven 

Dwangactie 

Intentie bepaalde uitdaging 

Overtuigen 

Onderstreping 

Aanleiding en dwangactie zijn gericht op de situatie van de belanghebbende en overtuiging en onderstreping zijn 

gericht op de voorkeuren van de belanghebbende. In collectieve besluitvorming worden belanghebbenden 

beïnvloed in hun stemgedrag en minder in hun voorkeuren. Een mogelijke strategie is dan ook de exchange

strategy waarbij niet het gezag in de besluitvorming strategisch wordt uitgewisseld, maar waarbij stemposities in 

een besluit uitgewisseld kunnen worden. Door stemgedrag te beïnvloeden kan de uitkomst van een collectief 

besluit worden bewogen in de richting van geprefereerde uitkomst. Het uitgangspunt voor het generieke model 

van collectieve besluitvorming kan beschreven worden met behulp van de volgende 5 bouwstenen: 

• Betrokken actoren; 

• Betrokken beslissingsonderwerpen; 

De voorkeursuitkomsten van de actoren; 

• De belangen die actoren hebben in de uitkomsten; 

• De potentiële macht van de actor in de besluitvorming. 



De classificatie van Parsons wijst uit dat in het geval van dit onderzoek de opdrachtgever bewust moet worden 

gemaakt met een aanleiding, waarbij de positieve sanctie een profielschets van het resultaat in een nieuwe 

situatie kan zijn . In de bijlage betreffende de huisvesting van primair onderwijs wordt duidelijk gemaakt dat in het 

proces tot ontwikkelen van huisvesting niet één partij alle besluiten neemt. Vandaar dat het specifieke karakter 

van collectieve besluitvorming aan de orde komt in deze literatuurstudie. In collectieve besluitvorming kunnen 

twee soorten actoren onderscheiden worden ; publieke en private actoren. Publieke actoren worden gekenmerkt 

door hun formele besluitvormingsmacht, zij nemen de uiteindelijke beslissing. Private actoren kunnen het 

stemgedrag van publieke actoren beïnvloeden middels velerlei instrumenten. Bepaalde instrumenten brengen 

echter wel hoge kosten met zich mee en bepaalde publieke actoren zijn moeilijk te bereiken. Het generieke model 

houdt hier geen rekening mee. Het opstarten van een bereikbaarheidsnelwerk van publieke actoren kan hierin 

ondersteunen [M .C. Achterkamp, 1999]. Het publieke vertrouwen winnen vereist hetzelfde als het winnen van het 

vertrouwen van mede-experts. Experts moeten publieke actoren dezelfde zekerheid kunnen geven als die ze zelf 

zouden willen horen [8. Fischhoff, 1998]. 

Een benadering in 'de theorie van management van betekenis' stelt dat actoren open horen te staan voor de 

perspectieven van andere actoren. Waar mogelijk worden dan ook voorkeursposities uitgewisseld in plaats van 

alleen het stemgedrag. Volgens deze theorie gebruiken actoren het besluitvormingsproces om hun 

voorkeurshiërarchie van alternatieve uitkomsten vast te stellen. Het besluitvormingsproces is dan meer gebaseerd 

op informatie verzameling. In de eerste fase stellen actoren hun voorkeuren vast. Ze laten zich beïnvloeden door 

anderen om hun onzekerheid weg te nemen met behulp van informatie. In de tweede fase worden de definitieve 

voorkeuren vastgesteld waarna alleen nog stemgedrag beïnvloed kan worden. Het volgende generieke model 

geeft de verschillende stappen van de collectieve besluitvorming weer: 

Single actor 
niveau 

Interactie 
niveau 

1 . Actor identificatie 

2. Domein evaluatie 

3. Invloed pogingen 

4. Invloed acceptatie 

Collectieve 
Actie niveau _s_. _B_es_lu_itv_o_rm_ ing 

Figuur 11.4 : het generieke model van collectieve besluitvorming (Bron: F.N. Stokman en R. van Oosten, 1994). 

Actoren schatten de verwachte uitkomst op basis van hun bepaling van de stemposities, de capaciteiten en de 

belangen van andere actoren. De verwachte uitkomsten worden geëvalueerd en men maakt gebruik van de 

uitvoerende macht (capaciteit vermenigvuldigd met belang) om andere actoren van stempositie te laten 

veranderen middels beïnvloeding. Actoren bepalen hun nieuwe stemposities en voeren bovenstaande stappen 

opnieuw uit. De stappen worden uitgevoerd totdat de verschillen in posities marginaal zijn, waarna de beslissing 

wordt genomen in de vorm van de op dat moment verwachte uitkomst. [M .C. Achterkamp, 1999] 

11.6.2 Vertrouwen en infotmatie 

Consumenten 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. Mensen 

starten een relatie met een bepaalde niveau van vertrouwen, afhankelijk van de institutionele factoren en 

waargenomen stimulans voor samenwerking. Nauwe samenwerking zal niet plaatsvinden als relationeel 

vertrouwen zich niet ontwikkeld tussen individuen die direct en intensief over een periode samenwerken. Er wordt 

beargumenteerd dat een hoger niveau van vertrouwen tot een grotere project prestatie en meer efficiëntie leidt . 
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Vertrouwen is een dubbelzinnig en complex fenomeen beschreven als een psychologische staat bestaande uit de 

intentie om kwetsbaarheid te accepteren, gebaseerd op positieve verwachtingen van de intentie van de 

wederpartij . Het is zodoende geen gedrag of gelijkenis aan coöperatie, maar een mentale staat. Vertrouwen wordt 

beschouwd als essentieel in het bereiken van verdergaande coöperatieve processen [A. Kadefors, 2002]. 

Informatieverstrekking speelt een grote rol in het opbouwen van vertrouwen omdat beslissingen over vertrouwen 

continu gereviseerd met nieuwe informatie. Informatieverstrekking dient de opdrachtgever op verscheidene 

manieren: 

Verwachting een betere beslissing te nemen na het verwerven en verwerken van informatie over 

alternatieven. 

Verwachting het waargenomen risico en de onzekerheid te kunnen verminderen. 

Een zekerder gevoel creëren, zonder dat de beslissing noodzakelijkerwijs beter is. 

Informatiewinning kan lastige beslissingen uitstellen. 

Het kan dienen als rechtvaardiging achteraf, als feitelijk de beslissing al genomen is. 

Rechtvaardiging achteraf aan de hand van blijvende informatieverstrekking heeft waarschijnlijk een positief 

effect op herhalingsaankopen. 

Externe informatiebronnen kunnen zijn: commercieel, neutraal of sociaal. Waarbij een neutrale bron het hoogst 

scoort op zowel deskundigheid als betrouwbaarheid, wat betreft de perceptie van de consument. Het betrekken 

van een neutrale informatiebron kan zodoende de perceptie en vooral het vertrouwen van de opdrachtgever 

positief beïnvloeden. Vertrouwen ontwikkelt zich op basis van de volgende drie kwaliteiten [A. Kadefors, 2002]: 

Vermogen (competentie); 

Welwillendheid; 

Integriteit. 

De betrokkenheid kan worden gemeten en waardevol worden beschouwd door de inbreng in financiële en niet

financiële middelen [F. Grespin-Mazet en P. Ghauri 2005]. Transactiekosten zijn kosten voor het specificeren, 

monitoren en toepassen van contracten. Risico-vergoeding plannen faciliteren in de meeste gevallen dan ook het 

vertrouwen door het aanmoedigen van open informatie-deling. Echter de economische impuls heeft ook een 

keerzijde die vertrouwen juist kan schaden. Het impliciete vergoedingssysteem in de traditionele contractuele 

verbintenissen druisen duidelijk in tegen de noodzakelijke kenmerken van welwillendheid en de openheid van 

zaken die in de theorieën met betrekking tot vertrouwen worden genoemd. De consument dient dan niet alleen 

aan de hand van financiële prikkels te worden gemotiveerd voor coöperatie. 

Een beschouwing van de opdrachtgever/aannemer interactie duidt erop dat een grote problematiek met 

contracten en aanbestedingsmethodieken is dat deze de neiging hebben om gedrag en houdingen voort te 

brengen die in conflict zijn met intuïtieve menselijke begrip van wat een coöperatieve relatie inhoudt en hoe een 

betrouwbare partner zich zou moeten gedragen. Partnering is gebaseerd op drie factoren: wederzijdse doelen, 

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

optimalisaties. Onderzoekers in partnering benadrukken deze 'zachte' doelen en processen van gezamenlijke 

doelbepaling. Ze beschouwen dit belangrijker dan economische impulsen voor coöperatie. Zo wordt onder andere 

de integriteit versterkt wanneer gelijkgestemde raamwerken van referentie zijn bepaald. De wens naar inspectie 

routines en monitoring rollen, die gebrek aan vertrouwen manifesteren, worden hierdoor verminderd . Formaliseren 

van teambuilding en gezamenlijke doelbepaling is daarom volgens Kadefors noodzakelijk om projectmatig 

vertrouwen te creëren . Er moeten doelstellingen worden geformuleerd voor de samenwerking die in een 

specificatie van het project vastgelegd worden en die ook in het contract terug te vinden zijn. Daarnaast moet een 

online hulpmiddel beschikbaar zijn voor het gezamenlijk oplossen van problemen en het continu verbeteren van 

deelprocessen en deelproducten [A. Kadefors, 2002]. 
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11.7 AANBIEDER ALS BEÏNVLOEDER 

Mei 2oos 

In het voorgaande is getoond hoe consumenten hun besluitvormingsprocessen inrichten en welke elementen 

afgewogen worden . In het hulpmiddel dat ontworpen wordt in dit onderzoek worden deze elementen vertaald naar 

de situatie van de ontwikkeling van huisvesting. Er wordt gereflecteerd in hoeverre deze consumententheorie ook 

voor de bouw van toepassing is wanneer een opdrachtgever besluit een nieuw onderkomen te willen ontwikkelen. 

In het navolgende wordt uiteen gezet hoe, voortzettend uit de consumententheorie, de karakteristieken van een 

aanbieder kunnen dienen bij het benaderen van de consument (in dit geval de opdrachtgever). Hierbij worden de 

elementen meegenomen die in de bouwsituatie ook van toepassing kunnen zijn, maar die verklaard worden vanuit 

de algemene consumenten theorie. 

Aanbieders van producten en/of diensten dienen te begrijpen wat de rol is van de verkoper in de besluitvorming 

van consumenten en dienen strategieën te ontwerpen waarmee het optreden van de verkopers wordt verbeterd. 

In de consument-verkoper relatie speelt overtuigingskracht een grote rol. Het signaal dat de verkoper uitzendt 

naar de consument bepaalt mede de kwaliteitsbeoordeling van de consument. Consumenten zien dan ook de 

verkoper centraal staan in de handelsrelatie. Deze relatie kan een langdurige overeenkomst zijn waarbij de 

verkoper ook als reflectie en representatie van het product, de dienst of het aanbiedende bedrijf wordt beschouwd. 

De instrumenten die een verkoper gebruikt in de overtuiging van de consument, hebben tot doel de tegen

argumentatie te minimaliseren. De volgende drie gedragskenmerken van verkopers hebben invloed op het 

overtuigen van de consument [A. Sharma, 1998]: 

Verkopers oriëntatie van de consument: 

• Empathie: de mogelijkheid om zich in de consument te verplaatsen en de emoties op te pikken. 

• Affect: uitstraling van gevoel naar positief of negatief. 

Beschikbaarheid: de mogelijkheid om te ondersteunen in het oplossen van problemen tijdens en na 

aankoop. 

• Verkopers geloofwaardigheid: het niveau van geloofwaardigheid en competentie dat de consument van de 

verkoper beschouwt. Hiermee wordt ook vooral de lange termijn relatie positief beïnvloed. 

• Verkoper's nauwkeurigheid: de nauwkeurigheid waarmee de verkoper de consument verkent en in kaart 

brengt omdat hierop de beïnvloedingsstrategie is gebaseerd . 

Een 'adaptieve verkoper', ofwel een verkoper met aanpassingsvermogen, heeft een betere uitgangspositie om de 

consument te overtuigen omdat deze de bovenstaande kenmerken per consument strategisch kan invullen . 

Hiervoor is het noodzakelijk dat de verkoper het vermogen heeft om te categoriseren. Consumenten worden in 

groepen ingedeeld om hierop een specifieke beïnvloedingsstrategie uit te voeren [A. Sharma, 1998). 

Terugkomend op de wetenschap van de marketing kan worden gesteld dat aan het eind van de 20e eeuw de 

focus van marketing lag op de 'uitwisselingsrelatie' en niet op langdurige relaties. Het relatie aspect van 

kopersgedrag is lange tijd genegeerd door de focus op 'discrete uitwisselingen': éénmalige aankopen met de 

eenvoudigste middelen en geen enkele afhankelijkheid van elkaar [F.R. Dwyer, et al, 1987]. In de bouw was dit 

niet veel anders, getuige het aandeel van traditionele contractvormen waarbij de aanbieder (aannemer) na 

oplevering weinig meer met de opdrachtgever te maken had. Met de komst van de nieuwe samenwerkingsvormen 

veranderd dit perspectief [1. Dikmen, et al., 2004). In langdurige relaties zijn transacties gezamenlijk gepland en 

bijgehouden zodat ad hoc beslissingen voorkomen worden. Relatie uitwisselingen kunnen uitlopen op sociale 

uitwisselingen (complex, persoonlijk, non-economische bevrediging) . Omdat verantwoordelijkheden over een 

lange tijd gelden, wordt veel tijd en moeite gestoken in het gedetailleerd opstellen en controleren van de 

uitwisselingselementen [F.R. Dwyer, et al, 1987]. 

Relationele uitwisselingen leiden tot unieke producten en daarmee tot hoge veranderkosten. Dit geeft dus 

competitief voordeel. Dan moet de relatie wel in een voor de consument wenselijke fasering doorlopen worden. De 

5 fasen van een relatie zijn: Bewustwording, exploratie, expansie, betrokkenheid en dissolutie. In veel gevallen 
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wordt bij het aanbieden van producten , waarbij lange termijn relaties aan de orde zijn , de eerste fase van een 

relatie vergeten. De consument krijgt te horen dat hij een probleem heeft en dat het aangeboden product dé 

oplossing biedt zonder dat de consument de meerwaarde van een relatie met de aanbieder inziet. Consumenten 

worden veelal wantrouwig van deze benadering en verkiezen een benadering waarbij vanuit de context 

gezamenlijk het probleem wordt ontdekt en in zijn context afgetast waardoor een geleidelijke, meer solide relatie 

ontstaat [F.R. Dwyer, et al , 1987]. 

Onderhandeling is het proces van gezamenlijke besluitvorming. Het is communicatie, direct of stilzwijgend, 

formeel of informeel, tussen individuen die gemotiveerd zijn om gezamenlijk gewin te bereiken. Ondanks dat 

wereldwijd erkend wordt dat opdrachtgever en opdrachtnemer grote moeilijkheden ondervinden bij de 

onderhandeling over grote projecten, wordt er in de academische wereld wein ig aandacht aan besteed. Er is geen 

systematisch onderzoek naar onderhandelen op projectbasis geweest. Bij gebrek aan routine processen, wat een 

karakteristiek is van de bouw, of een gebrek aan beslissingforcerende autoriteiten, is de invloed op de 

handelsvoorwaarden en gewenste uitkomsten door onderhandeling zeer hoog. De fundamentele rationaliteit van 

onderhandelen is dan ook het gezamenlijk opstellen, selecteren, zich toeleggen op en uitvoeren van acties die 

superieur zijn aan enkelvoudige actie van één der partijen. Onderhandelende partijen moeten daarom balanceren 

tussen coöperatieve acties en concurrentie gerichte acties (het onderhandelaars dilemma). De 4 belangrijkste 

karakteristieken van onderhandelingen zijn: 

Twee of meer partijen . 

Partijen kunnen creatief en coöperatief zijn om gezamenlijke beslissingen te kunnen nemen. 

• De opbrengsten van een willekeurige partij is afhankelijk van consequenties van gezamenlijke 

besluitvorming of van alternatieven voor de onderhandeling . 

• De partijen kunnen tweezijdig informatie direct uitwisselen, eerlijk of niet. 

Onderhandelaars moeten hun uitgangspunten kiezen met respect voor de wederpartij. Tweezijdige open en 

vertrouwenswaardige informatiedeling en creativiteit helpt de partijen de integratie potentie in te zien . Door 

vertrouwen te kweken creëert men een sfeer waarin men geen opportunistisch gedrag verwacht. De 

informatiestroom zal beter zijn en de overeenkomst dus ook, wat weer tot meer vertrouwen leidt. Gebaseerd op 

onderzoek kan worden gesteld dat open informatiedeling en andere vormen van samenwerking de potentie 

hebben om meerwaarde te creëren voor alle partijen. In de praktijk komt het echter voor dat de aanbieder 

elementaire onderdelen van het te bouwen object achterhoudt in de contractvorming, om vervolgens erop terug te 

komen en zo de eigen uitgangspositie te versterken in onderhandeling. Dit doet bij de opdrachtgever het 

wantrouwen toenemen waarbij de angst voor meerwerk rekeningen achteraf het grootst is [J . Murtoaro en J. 

Kujala, 2006]. 

De constructivitstische benadering is mede om een sterkere onderhandelingspositie in te nemen. Deze 

benadering is bedacht om een omgekeerde veiling te creëren met bilaterale onderhandelingen, idealiter door 

unieke producten te ontwikkelen [J. Murtoaro, en J. Kujala, 2006]. In aanvulling op de Constructivist Posture voor 

samenwerking is dus de Constructivist Approach van belang om ook de onderhandeling binnen de samenwerking 

van belang om het geheel in goede banen te leiden en een Pareto uitkomst te bereiken (non-dominated ofwel niet 

beter uitpakkend voor de één dan voor de ander) [J . Murtoaro en J. Kujala, 2006]. 



111.1 : 

Mei 2008 

Bijlage 111 
ANALYSE 

ANALYSEPLAN 

Onderdeel: 

5.2.2.1 

Mogelijke wensen 
achterhalen 

5.2.2.2 

Achtergrondvariabelen 
achterhalen 

5.2.3 
Wensen en 
hiërarchie 

5.3 
Succes-en 
faalfactoren 

In best practices 
Groot-Brittannië 

Methodologisch instrument: 

. Bureau onderzoek 

.J. . Brainstorm met experts in 
onderwijshuisvesting binnen Heijmans 

l 
Gestructureerde interviews: . GAJ architecten . Gemeente Den Bosch . Scholenbestuur Movare . Ontwikkelaar RO Groep _________ ! _________ 
. Bureau onderzoek 

... 
Semi-gestructureerde interviews: . Scholenbestuur lnnovo . Adviesbureau PRC 

---------1---------. Literatuur onderzoeksmethodologie 

.J. . Toetsen vragenlijst bij schoolbesturen 

l . Survey (verwerking SPSS) 

---------±---------
. Bureau onderzoek 

l 
. Semi-gestructureerde interviews 

TU Eindhoven en Heijmans Bouw 35 



111.2: PROGRAMMA BRAINSTORMSESSIE 

31 oktober 2007, Rosmalen 
9:15h. Welkom 
9:15 h. Rondje voorstellen + kort ervaringen in onderwijs 

9:30 h. Uitleg onderzoek Arjan: 
"Heijmans ziet een kans om scholen op grote schaal te bouwen en het op die manier voldoende rendabel te maken voor deze 
grote bouworganisatie. Oe organisatie zoekt naar een positionering in dit segment. Opdrachtgevers voor huisvesting van 
onderwijs kennen echter de competenties niet die van Heijmans een potentiële partner maken. Heijmans wil deze 
opdrachtgever pro-actief benaderen. " 

9:35 h. Uitleg onderzoek Tim: 
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 programmatische 
aanbesteding. Het doel van het onderzoek is het ontwerpen van een businesscase aan de hand van aanbevelingen over de 
succes- en faalfactoren van programmatisch aanbesteden in primair onderwijs. Door op basis van de bestudering van 
relevante literatuur en cases, wordt een beoordeling gegeven van een plan van aanpak voor de dialoogfase. 

9:40 h. Uitleg en start 1 e ronde brainstorm 
Geen discussies 
Allereerst worden de mensen gevraagd wensen en eisen van de opdrachtgever in termen op papier te zetten. Dit mogen 
wensen en eisen met betrekking tot het proces ofwel het product zijn. Na iedere term die genoteerd is wordt het invulformulier 
aan de persoon links van hem/haar doorgegeven. Zo inspireert men elkaar. Dit doorgeefproces in een cirkel gaat door totdat 
iedereen 25 punten op zijn/haar formulier heeft staan. 

10:00 h. Uitleg en start 28 ronde brainstorm 
Geen discussies 
Om de beurt mag iedereen van het formulier voor zijn/haar neus de meest belangrijke of meest inspirerende term kiezen, 
door ons op een gele post-it laten schrijven en vervolgens op de 'proces-muur' of de 'product-muur' laten plakken. Op de 
post-its komt een nummering per ronde zodat een prioriteitsoriëntatie ontstaat. Bij het plakken dient men rekening te houden 
met een te vormen structurering. Dus de post-it heeft een zichtbare verhouding t.o.v. de andere post-its. Hiervoor mogen ook 
roze post-its worden gebruikt om thema's te plaatsen op de muur. 

We gaan door totdat er teveel in detail getreden wordt ....... . 
10:30 h. Pauze 
10:40 h. Uitleg en start 38 ronden brainstorm 

Geen discussies 
Om de beurt, in dezelfde volgorde, mag iedereen per ronde 1 post-it (of thema) verplaatsen en kort beargumenteren. Dit gaat 
enkele ronden door totdat er teveel discussie ontstaat. 

11 :10 h. Uitleg en start 48 en laatste ronde 
Als het goed is staat er op beide muren een enigszins gestructureerde uiteenzetting en clustering van wensen en eisen met in 
cijfers de waardering erbij. Deze laatste ronde is een discussieronde waarin niet de diepte en de details aan de orde moeten 
zijn, maar de structurering en de compleetheid (in de breedte van wensen en eisen). 
11 :10 h. Deeldiscussie product 
11:35 h. 
12:00 h. 

Deeldiscussie proces 
Afsluiting en dankwoord 



111.3: UITWERKING INTERVIEWS 

Interview GAJ Architecten over wensen en eisen in primair onderwijs 
2 november 2007, Arnhem 

Aanwezigen: 

Dhr. J. Soer, Arjan Walraven en Tim Kloet 

Het interview is erop gericht om inzicht te verkrijgen in de manier waarop architecten met wensen en eisen van 

opdrachtgevers omgaan. Tevens staat ter discussie hoe zij meehelpen met het achterhalen van de wensen en eisen. Arjan 

en ik stelden beide onze eigen vragen en ondanks dat het gesprek daardoor wat gefragmenteerd verliep, is de verkregen 

informatie zeer nuttig. Het ontwerpperspectief is belangrijk omdat architecten veelal eerder aan tafel zit met de opdrachtgever 

dan de aannemer. GAJ architecten is een bekende scholenontwerpen en heeft zodoende veel ervaring en veel gevoel bij dit 

werk. Het verslag van mijn vragen van het interview is hieronder weergegeven: 

1. Hoe ziet het proces er over het algemeen uit van de fasen tot aan de aanbesteding? 
ledere school is compleet anders, van kader tot uitwerking. Daarom worden processen nog vaak per school opnieuw 

doorlopen. De meeste opdrachtgevers werken volgens de 'leidraad aanbesteden'. Dit houdt in dat de school contact zoekt 

met een managementbureau. Samen stellen zij selectie- en gunningscriteria op. Vervolgens wordt een architectenselectie 

uitgeschreven in versschillende media. Een grote groep architecten kan zich inschrijven waarbij veelal 'moodboards' worden 

gebruikt om het conceptontwerp te verduidelijken. Het ontwerp wordt verder uitgewerkt op basis van een Programma van 

Wensen (PvW). Vervolgens worden zo'n 5 a 6 bureaus geselecteerd die de volgende ronde ingaan waarna op basis van 

volledige plannen een keuze wordt gemaakt door het schoolbestuur, het managementbureau en een gemeentelijke 

stedebouwkundige en huisvestingsvertegenwoordiger. De architect werkt het volledige ontwerp uit in een bestek dat 

vervolgens aanbesteed wordt aan een aannemer in een soortgelijk proces. Wanneer er in een bouwteam wordt gewerkt dan 

zit een aannemer bij het ontwerp aan tafel en is deze dus al in de voorgaande selectie betrokken. 

2. Bij welke fasen is de architect (leidend) betrokken? 
Bij de aanbesteding aan een aannemer is het managementbureau alweer uitgestapt en heeft het architectenbureau dus 

veelal de leiding. Door de opdrachtgever worden zij gedelegeerd om met een zak geld te organiseren dat het project 

uitgevoerd wordt. Het architectenbureau heeft hierbij zelf de verantwoordelijkheid om het PvW en het PvE zo compleet 

mogelijk om te zetten in een bestek. De ervaring leert dat aannemers zich laag inschrijven maar er een sport van maken om 

alle 'gaten' in het bestek als meerwerk uit te voeren en hiermee hun beoogde marge te halen. De architect is vervolgens 

verantwoordelijk om goedkeuring voor meer- of minderwerk bij de opdrachtgever te vragen. Dit proces wordt beschouwd als 

een voortdurend spel waarbij het vaak voorkomt dat onderhandeld wordt tot consensus maar waarbij het ook regelmatig 

voorkomt dat het een interpretatieverschil betreft m.b.t. het bestek en dat het geschil juridisch uitgevochten wordt. De 

architect is nogal eens procesmanager vanuit de opdrachtgever gedelegeerd. 

De school vormt een bouwcommissie van 10 personen bestaande uit een afvaardiging van de stichting, 1 of 2 leraren en de 

directeur. De stichting heeft hierbij de uiteindelijke bevoegdheid. Leraren worden betrokken door op- en aanmerkingen op 

ontwikkelde ideeën te laten maken die de commissie in beschouwing neemt. Deze commissie belegt vergaderingen die voor 

:Y. deel over meer- en minderwerk gaan. 

3. Hoe lang is de periode van het opstellen van (functionele) eisen bij een gemiddeld project? 
De procedure van het opstellen van selectie- en gunningscriteria door opdrachtgever en managementbureau duurt over het 

algemeen ongeveer een jaar bij scholenbouw. Vervolgens duurt de selectieperiode ook ongeveer een jaar. Hierna verschilt 

het tussen grote en kleine projecten waarbij de periode van architectenselectie tot en met de aanbesteding van werk tussen 

de 1 en 2 jaar ligt. De fase van het SO en VO duurt meestal langer dan gepland omdat bij de selectie de architect iets tekent 

waarmee hij kans maakt maar wat met het budget eigenlijk financieel niet haalbaar is. Dat moet in het vervolg wel opgelost 

worden. Bovendien vinden er in die periode veel wijzigingen plaats. 

4. Hoeveel aandacht is er voor product (ontwerp)eigenschappen en hoeveel voor andere zaken? 

Van de architect wordt verwacht dat hij ondersteunt bij het ontwikkelen van een onderwijsconcept en hoe de huisvesting 

hierop aansluit. Hierbij wordt vooral verwacht dat de architect zo creatief mogelijk met de ruimtes omgaat om een compact 

geheel te realiseren, vanuit een financieel haalbaar oogpunt. Dhr. Soer heeft er veel ervaring mee dat schoolbestuurders 

vaak snel in productkenmerken denken en weten wat ze mooi vinden en wat niet. Ze noemen vanalles dat in het ontwerp 



terug dient te komen zonder de samenhang te zien en de meerwaarde te overwegen. Pas wanneer architecten vragen stellen 

over hoe een school georganiseerd is weet de opdrachtgever af te stappen van het denken in materialen. 

5. Worden ervaring tussen scholen uitgewisseld onder sturing of leiding van architecten? 

Zeker weten. Mond op mond reclame tussen goede contacten in de onderwijswereld, in onderwijsmedia en op congressen en 

dergelijke wordt veel gesproken over ervaringen. Niet voor niets zijn het vaak dezelfde partijen die in het onderwijs actief zijn. 

Ervaring wordt hierin zeer gewaardeerd. Dhr. Soer neemt daarom ook vaak de opdrachtgever mee naar voorbeeldprojecten 

om te 'voelen' wat gerealiseerd kan worden. Vervolgens wordt contact gelegd met het bestuur van de bewuste school. 

6. Met welke partijen zitten jullie meer aan tafel: de gemeente of het schoolbestuur? 

Het zijn sowieso veelal dezelfde managementbureaus die de schoolbesturen ondersteunen. Dit zijn de bekendere en ervaren 

consultants in de scholenwereld. Dit maakt het eenvoudiger om hierop in te spelen door contacten te onderhouden. De 

architect zit beduidend meer met het schoolbestuur dan met de gemeente aan tafel. Bij een brede school is de gemeente 

echter gemachtigd opdrachtgever, dus moet je deze partij als eerste benaderen. Na oplevering verkoopt de gemeente de 

ruimtes aan de verschillende partijen. 

7. Welke ervaring is er met aanbieders die 'feeling' hebben met onderwijs? 

Er zijn weinig aanbieders die 'feeling' met het onderwijs hebben en daardoor gezien worden als de ideale partner. Meestal 

wordt de voorkeur gegeven aan contacten van de bestuurders die bij lokale aannemers functies vervullen. Er valt voor 

aannemers dan ook nog veel te winnen aan marktverrijking door aan te tonen dat je de perfecte gesprekspartner van een 

school bent en mee kunt denken in hun problemen. 

8. Over welke prestaties wil de opdrachtgever zekerheid hebben? 

Over het algemeen ligt de opdrachtgever het meest wakker van de financiële aspecten van het project. Een feit is dat 

indexeringen van normen bij de gemeente zo'n 7 tot 8 jaar achterlopen waardoor soms de meest noodzakelijke maatregelen 

in een ontwerp niet aan bod komen bij gebrek aan financiering. Dit probleem wordt deels opgelost door de invoering van het 

Lumpsum systeem, waardoor schoolbesturen de verhouding van uitgaven aan huisvesting en andere zaken meer in eigen 

hand heeft. Toch is al zeer snel duidelijk dat bij financiering volgens de norm het uiteindelijke gebouw niet kan voldoen aan de 

minimale eisen die een schoolbestuur eraan zou stellen. 

9. Is er ervaring met de concurrentiegerichte dialoog in onderwijs? 

Scholen worden ongeveer 50-50 in traditioneel-bouwteam vorm ontwikkeld. De criteria hiervoor worden veelal door de 

architect, samen met de opdrachtgever en het managementbureau bepaald en de aanleiding is in vrijwel alle gevallen de 

marktsituatie. Als de markt voor aanbieders krap is zullen zij laag inschrijven op aanbestedingen om werk te genereren. Als 

de markt minder gespannen is, zoals nu, hebben aanbieders voldoende continuïteit en nemen ze minder risico. Er wordt 

hoger ingeschreven waardoor inschrijvingen vaak 20-30% tegenvallen. Juist dan zie je bouwteams ontstaan omdat er dan in 

de eerste raming nog veel gewijzigd kan worden vanuit de verschillende disciplines om tot een haalbaar project te komen. 

Er is kleine stijging waarneebaar in de ervaring met verdergaande integratie van de keten maar nog niet zozeer niet met de 

concurrentiegerichte dialoog. Hiervoor zijn de projecten wellicht niet complex genoeg. Men is ook eigenwijs en denkt de juiste 

vragen al lang te stellen en aanbieders hebben zo weinig 'feeling met onderwijs' dat zijn niet het tegendeel bewijzen. Dhr. 

Soer is zeer sceptisch over de innovatiedrang en -kunde van aanbieders. In zijn ogen zijn aanbieders hiertoe niet in staat of 

hebben ze er geen behoefte aan. Ze willen liever precies horen wat er moet komen om vervolgens te zoeken naar meerwerk. 

De juridische dichttimmering zal dan ook altijd blijven bestaan en belangrijk blijven. Ook functionele vraagspecificaties en 

prestatiecriteria verhelpen dit niet. De risico's zijn te groot en de interpretatie van onderdelen is daarbij te onduidelijk in 

dergelijk gevallen. 

10. Staat het kind wel centraal als architectuur (imago) grote prioriteit krijgt? 

Het valt mee hoeveel prioriteit er aan imago wordt gegeven omdat financiële redenen vaak de doorslag geven. Dit uit zich in 

de wens om een compacte school te realiseren waarbij wel degelijk nagedacht wordt over hoe de routing en omgeving het 

kind beïnvloed. Daarnaast ontstaan steeds meer nieuwe leervormen vanuit de pedagogiek die het kind centraal stellen 

waardoor de huisvesting zich hierop aan moet passen. Zo zijn er leervormen waar het kind iedere dag volledig zelf bepaald 

wat het doet en zodoende na 8 jaar evenveel kennis en competenties heeft vergaard als op de traditionele manier. Deze 

nieuwe 'leerpaleizen' zijn een onvoorspelbare trend. Het toont echter wel aan dat ieder bestuur op een andere manier met 

haar huisvesting omgaat en je zodoende dus weinig mogelijkheden hebt tot het ontwikkelen van een standaard concept. Er 

zijn veel verschillende soorten en typen scholen waarbij ook nog eens de omgeving een enorme invloed heeft op de 

materialisatie. 



Interview Afdeling jeugd en onderwijs gemeente 's-Hertogenbosch 
7 november 2007, stadskantoor 's-Hertogenbosch 

Aanwezigen: 

Dhr. T. van Helvoort, Arjan Walraven en Tim Kloet 

Dhr. Ton van Helvoort is beleidsmedewerker van de gemeente 's-Hertogenbosch op de afdeling jeugd en onderwijs. Dit houdt 

in dat hij verantwoordelijk is, vanuit opdrachtgevers perspectief, voor de huisvesting van onderwijsinstellingen. We maken 

hem duidelijk dat het in onze situatie alleen om primair onderwijs gaat en we leggen hem de context van onze onderzoeken 

uit. Dhr. Van Helvoort legt uit dat de Wet op Primair Onderwijs (WPO) voorschrijft dat in principe de school bouwheer is tenzij 

dit in een convenant aan de gemeente overgedragen wordt. Over het algemeen wordt dit in onderlinge bijeenkomsten 

besproken en samen besloten. 

1. Hoe ziet het proces er over het algemeen uit wanneer een school naar een nieuwe locatie wil? 
De gemeente kijkt 12 jaar vooruit met betrekking tot de huisvesting van primair onderwijs. Dit houdt in dat de afdeling 

analyses doet naar leerlingprognoses en beleidsontwikkelingen ten aanzien van capaciteit, wet- en regelgeving, onderhoud 

en onderwijskundige vernieuwingen. Hierop baseert de gemeente haar Integraal HuisvestingsPian en meerjarenplanningen. 

De ideeën die hieruit ontwikkeld worden, worden geïnventariseerd bij schoolbesturen. De gemeente stelt een plan voor met 

vernieuwings- en vervangingselementen. Met betrekking tot onderhoud wordt hiervoor ook contact gelegd met een 

adviesbureau dat inspecties uitvoert. 

Eén keer per jaar wordt overleg gepleegd met de schoolbesturen. Wanneer het plan financieel goedgekeurd wordt door de 

gemeenteraad kan de initiatieffase worden gestart. Deze fase valt nog steeds grotendeels onder de verantwoordelijkheid van 

de gemeente (in verband met het feit dat het hun plannen zijn) . Binnen de gemeente gaan verschillende experts (verkeer, 

milieu, sociaal, stedebouwkundig, etc.) aan de slag met het idee om de locatie en/of haalbaarheid te onderzoeken. Wanneer 

nieuwe plannen concretiseren, worden alle onderwijskundige ontwikkelingen opnieuw geraadpleegd om eventueel nog 

wijzigingen in het conceptuele plan te maken. 

Dan wordt de situatie beoordeeld om te beslissen wie de bouwheer (opdrachtgever) wordt: de gemeente of het 

schoolbestuur, afhankelijk van het project en de projectomgeving. Direct bij deze beslissing wordt ook geïnventariseerd hoe 

het project georganiseerd gaat worden. Dit betekent dat beoordeeld wordt welke contractvorm het meest interessant is, al 

bestaat de keuze (vanuit ervaringsoverwegingen) veelal uit niet meer dan 2 opties: traditioneel of bouwteam. 

2. Bij welke fasen is de gemeente (gewenst en leidend) betrokken? 

In de traditionele vorm is de gemeente veelal bouwheer. Zij werkt volgens het bouwprotocol dat hiervoor is opgesteld. Ze zijn 

hier erg strikt in waardoor vernieuwende bouwvormen (contractvormen) niet veel aan bod komen. Wanneer de school 

bouwheer is heeft deze meer vrijheid ten opzichte van procedures en inkoopprotocollen. Zij staan dan ook meer open voor 

nieuwe samenwerkingsvormen. De gemeente heeft in deze vorm nog steeds enkele invloeden. Zoals de invloed op de 

ontwerpcriteria m.b.t. de wijkfunctie van een school, deze zoal de gemeente vanwege publieke belangen nooit uit handen 

geven. Dit is bijvoorbeeld anders in voortgezet onderwijs. Dit heeft een meer regionale functie waardoor de gemeente de 

wijkfunctie wat meer los durft te laten. In deze situatie (school is bouwheer) trekt de gemeente zich terug uit haar actief 

betrokken houding na de afronding van het voorlopige ontwerp en de financiële goedkeuring van de gemeenteraad. 

Voorafgaand aan het voorlopige ontwerp wil de gemeente nog wel invloed uitoefenen op dit ontwerp omdat de ervaring leert 

dat in deze fase nog veel veranderd t.o.v. het eerste plan (PvE). Dit komt ook met name doordat de periode waarin 

aannemers zich in kunnen schrijven vaak zeer kort is, door noodzakelijke bezuinigingen. Zij hebben niet voldoende tijd om de 

opdracht goed uit te werken waardoor inschrijvingen vaak veel te duur of te goedkoop zijn. Dit brengt in de meeste gevallen 

wijzigingen met zich mee in het proces na de aanbesteding. Er wordt dus ook in geen geval met een turnkey overeenkomst 

gewerkt door de gemeente. 

3. Hoelang duurt de periode van het eerste contact met de gemeente tot aan de aanbesteding? 

Van het PvE tot aan de aanbesteding is een proces dat op zijn kortst 1 tot 1 ,5 jaar duurt. Bij complexere projecten, waarbij 

veel partijen een belang hebben, kan dit uitlopen tot 4,5 jaar. De richtlijn is in ieder geval dat inclusief de bouwperiode het 

traject 5 tot 7 jaar mag duren. 

4. Hoeveel nadruk legt de gemeente op exploitatie (financiën) ten opzichte van productkenmerken? 

Door de normen die door het Rijk opgelegd zijn aan de VNG is het noodzakelijk om een grote focus op de financiële 
haalbaarheid te hebben. Deze normen bieden eigenlijk minder dan het minimaal noodzakelijke maar toch werken de meeste 



gemeenten rechtstreeks met deze normen voor basisonderwijs. Zoals eerder gezegd heeft de gemeente weinig gewenste 

invloed in de productkenmerken behalve als het gaat om onderhoudsmaalregelen die de exploitatie verlichten. 

5. Worden ervaringen uitgewisseld met andere gemeenten als het gaat om onderwijs projecten vanaf een bepaalde schaal? 

Vrijwel niet, is de ervaring van dhr. van Helvoort Als er al kennis wordt uitgewisseld dan gaat dit over nieuwe 

aanbestedingsvormen. Maar zelfs op dit onderwerp zou dhr. van Helvoort graag wat meer integratie en samenwerking op een 

professioneel niveau met andere gemeentes zien. 

6. Met welke partijen zit de gemeente meer aan tafel; de aannemer of het schoolbestuur? 

Doordat de afvaardiging van de gemeente van de afdeling jeugd en onderwijs nar de voorlopige schetsfase vrijwel geheel uit 

het proces stapt is er voornamelijk contact met het schoolbestuur zoals bij vraag 1 beschreven. Het initiatief ligt volgens dhr. 

van Helvoort meestal bij de gemeente waardoor zij de keuze maken om het schoolbestuur (en de leraren) vanaf een bepaald 

punt te gaan betrekken in het proces. 

7. Wat is de ervaring met schoolbesturen die weten hoe een gemeente met onderwijshuisvesting omgaat? 

De bovenschoolse besturen hebben vaak voldoende professionalisme en mensen in dienst die op sommige bouwvlakken 

meer ervaring hebben dan de afdeling jeugd en onderwijs van de gemeente. Het is daarom prettig samenwerken met deze 

bestuurders. Met directe schoolbestuurders is het minder prettig samenwerken omdat deze de kennis en ervaring missen 

maar wel de eigenwijsheid hebben en de invloed willen uitoefenen op ongepaste momenten. Deze bestuurders weten dan 

ook veelal niet hoe de gemeente in een huisvestingsvraagstuk te werk gaat. 

8. Over welke prestaties wil de gemeente zekerheid hebben in welke situatie? 

Omdat budgetten steeds krapper worden heeft de gemeente als criterium aan zichzelf gesteld dat schaalgrootte moet worden 

nagestreefd om procedures te versnellen en goedkoper te maken. Dit stelt belangrijker criteria aan het proces welke nog niet 

volledig in kaart zijn gebracht. Met betrekking tot het product moet ook schaalgrootte leiden tot voordeel. De gemeente 's

Hertogenbosch handelt bij onderwijs vanuit de clustergedachte. Kinderen tussen de leeftijden 0-12 moeten tussen de uren 7-

19 opgevangen kunnen worden zodat je automatisch uitkomt op schoolgebouwen waarin meer (commerciële) functies 

opgenomen zijn. Verder heeft de gemeente slechts een enkele zorg zoals de wijk (functie, imago, veiligheid en verkeer) . Wat 

betreft het pand zelf is de grootste zorg van de gemeente het onderhoud. Zo wordt zeer kritisch gekeken naar de 

maatregelen die in het ontwerp worden genomen die de beheersbaarheid van het pand beïnvloeden. Groot onderhoud is een 

verantwoordelijkheid van de gemeente zodat kostenbesparende maatregelen wel gewenst zijn. 

Het belangrijkste is volgens de gemeente dat de gebruiker tevreden is. Over het algemeen wordt daarom de gebruiker de 

ruimte gegeven om grotendeels zelf te bepalen wat de invulling van de school wordt. Met het oog op onderwijskundige 

vernieuwingen is dit ook logisch omdat een school zelf kiest welke onderwijsvisie het ontwikkelt. 

9. Is er ervaring met de concuffentiegerichte dialoog waarbij de gemeente als opdrachtgever optreedt? 

De term 'concurrentie gerichte dialoog' is niet bekend bij dhr. Van Helvoort. Wel zit hij met de gemeente in de fase dat bij 

enkele projecten de noodzaak aanwezig is om het proces anders in te richten. Hiervoor houden ze de ontwikkelingen rondom 

nieuwe contractvormen nauwlettend in de gaten, echter realiseren ze zich dat ze niet voldoende kennis in huis hebben om 

altijd de juiste beslissing te kunnen maken. Ze zijn dan ook erg benieuwd naar wat een aanbieder hierin voor hen kan 

betekenen. Ook is hij erg benieuwd naar de invulling van de 'concurrentie gerichte dialoog' omdat na enige uitleg dhr. Van 

Helvoort gemotiveerd raakt om er meer over te leren. In de meeste gevallen van geïntegreerde contracten is de gemeente 

huiverig om juridische misstappen te maken. De ervaring leert ze dat dit tot zeer kostbare conflicten kan leiden en tot grote 

vertragingen van het bouwproces. Hierbij wordt nogmaals aangegeven dat door gebrek aan uitgebreide kennis over de 

juridische aspecten van de samenwerkingsvormen, men deze ook niet vaak initieert. Wanneer het om een Europese 

aanbesteding gaat (verplicht boven 5,278 mln) is de mening van dhr. Van Helvoort dat er zeer veel beperkingen zijn en dat 

zijn ruimte wordt ontnomen om de beste oplossing te kiezen. In zijn ogen is het protocol van de Europese aanbesteding zeer 

traditioneel ingericht. Graag zou hij meer te weten komen over de mogelijkheden van integrale ontwerpteams met de 

aannemer vroeg aan tafel. Dhr. van Helvoort gelooft namelijk wel in de meerwaarde hiervan. 

10. Welk thema staat meer centraal: functionaliteit, beleving, stichtingskosten, exploitatie? 

Zoals eerder gesteld is tevredenheid van de gebruiker het allerbelangrijkst voor de gemeente. Daarna kan wel gesteld 

worden dat (ook in dezelfde lijn) functionaliteit en exploitatie van groter belang voor de gemeente zijn dan belevingswaarde 
en de stichtingskosten. 



11. Wat zijn de plannen van de gemeente m.b.t. de toekomst? (doordecentralisatie) 

Er is geen aanleiding om dit te overwegen in de gemeente 's-Hertogenbosch. Door goede verstandshoudingen tussen de 

gemeente en de schoolbesturen is er voldoende draagvlak voor de huidige manier van financiering. Het is de mening van dhr. 

van Helvoort dat bij onvrede bij schoolbesturen over de matige inbreng van de gemeente, deze schoolbesturen aan zullen 

sturen op doordecentralisatie. In Nijmegen heeft hij deze ervaringen opgedaan. De gemeente ziet op dit moment dan ook 

geen aanleiding om het te overwegen. De situatie is kansrijk zoals hij is. 

We gaan nog even kort in op het nieuwsbericht dat op deze ochtend is uitgekomen waarin vermeld wordt dat 

schoolbestuurders in Amsterdam staken omdat ze goede conciërges onthouden worden. Dit zorgt ervoor dat directeuren 

veelal alle klussen in een school op moet knappen. Ondersteunende functies zijn vanwege bezuinigingen al enige tijd terug 

uit de subsidies gehaald. Dit blijkt een groot gemis en wanneer het niet gecompenseerd wordt, dreigen veel 

schoolbestuurders op te stappen omdat de taken op een school uit de hand lopen. Dhr. Van Helvoort is het eens met de 
stakers dat het gebrek aan ingevulde beheersfuncties niet de onderwijskwaliteit ten goede komt. De gemeente Den Bosch 

neemt veel beheerstaken op zich en krijgt hiervan een vergoeding van de scholen. Ook als er commerciële functies in de 

schoolgebouwen opgenomen zijn, is dit een mogelijkheid. Dan betalen alle partijen een vergoeding. De personele kosten zijn 

hier echter gigantisch en zeker als het gebouw zodoende is ontworpen dat het gehele gebouw open blijft in de avond. Bij 

gebouwen die slimme clusters bevatten is dit eenvoudiger te organiseren. 
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Bijeenkomst Movare 
Rolduc, Heerlen 
5 november 2007 

Aanwezigen: 

Peter Frolichs 

Tim Kloet 

lwan Povse 

Geert Timmermans 

Movare: 

Dhr. P. Ruyten 

Dhr. Frissehen 

Dhr. J. Feron 

Dhr. Gelissen 

Dhr. Simons 

Dhr. van Kaam 

(Manager corporaties/onderwijs) Business Development, Heijmans Bouw B.V.) 

(afstudeerder Business Development, Heijmans Bouw B.V.) 

(architecten en ingenieursbureau Povse & Timmermans) 

(architecten en ingenieursbureau Povse & Timmermans) 

(senior adviseur huisvesting) 

(adviseur huisvesting) 

(regiomanager Heerlen/Nuth) 

(regiomanager Kerkrade) 

(regiomanager Landgraaf) 

(regiomanager Brunssum/Onderbanken) 

Bij het Movare schoolbestuur is een bijeenkomst gepland om de besprekingen te vervolgen over een te ontwikkelen 'brede 

school concept' voor Movare. Dit schoolbestuur geeft leiding aan 50 basisscholen in Parkstad Limburg. Het beoogde doel van 

de bijeenkomst is de presentatie van huisvestingsmodellen voor het concept door de architecten van Movse & Timmermans. 

Het is de eerste bijeenkomst in deze samenstelling. In totaal is het de derde bijeenkomst tussen Heijmans en Movare. In de 

eerste twee bijeenkomsten zijn samenwerkingsdocumenten opgesteld en is er georiënteerd naar de problemen. Mijn doel 

was om de bijeenkomst te analyseren en te bijzonderheden eruit te lichten met betrekking tot de efficiëntie en de effectiviteit 

van het proces dat door de drie partijen gezamenlijk doorlopen wordt. Door de opgedane kennis over het onderwijssegment 

was de bijeenkomst op gebied van de inhoud eenvoudig te volgen . Wat betreft waren enkele bijzonderheden te constateren 

die in dit verslag besproken worden. 

Voorafgaand aan het gesprek maakt Peter mij duidelijk wat de waarde van een Business Development Unit voor een 

organisatie als Heijmans zou moeten zijn. Door deze formulering wordt ook duidelijk dat dit in zijn ogen binnen de organisatie 

nog niet als zodanig geldt. De aansturing van een dergelijke unit en de hoeveelheid aandacht die het krijgt zijn van groot 

belang voor de toekomst van het bedrijf doordat toekomstscenario's schetsen dat nieuwe partnerships moeten worden 

aangegaan in verschillende segmenten (zoals de zorg, onderwijs en de corporatiewereld). De grondposities worden kleiner 

en integrale gebiedsontwikkeling wordt voor Heijmans steeds belangrijker. Dit vraagt om andere competenties van de 

commerciële mensen zoals die uit een Business Development Unit. Er moet echter wel een doorvertaalslag plaatsvinden 

naar de ontwikkelaars op de vestigingen omdat de pogingen tot nieuwe partnerships anders zinloos zijn. 

Peter spreekt namens de bouwende partij aan tafel maar neemt het initiatief tot procesleider. De architecten beginnen 

vervolgens met hun presentatie. Al snel wordt duidelijk dat er vooraf weinig is gesproken over de doelstelling van de 

bijeenkomst en de presentatie. Dit is te merken omdat de vragen die gesteld worden direct over andere zaken gaan dan in de 

presentatie besproken wordt. Ook worden de gepresenteerde onderwijs huisvestingsmodellen bekritiseerd als extreme 

mogelijkheden waarbinnen eigenlijk nog alles mogelijk is. Toch geven de tekeningen al te veel weg van een definitieve indruk 
van het concept. Peter stelt direct een vraag over de haalbaarheid van een overspanning om het 'financieel bouwbaar te 

houden. Deze vraag lijkt te vroeg gesteld te worden, is noodzakelijk, maar laat de sfeer omslaan naar een discussie van de ' 

hak op de tak' over allerlei details die niet tot de doelstelling van de ochtend behoren. Er is zichtbaar te weinig sturing in dit 

proces. Het is overigens wel duidelijk dat alle aanwezigen weten wat er speelt in het onderwijs maar niet hoe men samen tot 

een stappenplan kan komen om te onderzoeken of het mogelijk is om een concept te ontwikkelen. 

De architecten voelen zich snel aangevallen en verdedigen zich uitbundig op punten die de bespreking uit balans brengen. 

Het financiële argument is meer dan eens de conclusie van de kleine discussies over constructie, duurzaamheid, beheer, 

formaat, etc. De presentatie en tekeningen geven echter niet voldoende beeld van het onderwijsconcept dat bedoeld wordt 

waardoor de discussie over details ontstaan in plaats van een discussie over de visie van het schoolbestuur op hun 

onderwijs. 

Het wordt duidelijk dat overal dezelfde blauwdruk voor een school onmogelijk is. Maar in plaats van een conclusie om dan 

puur en alleen te praten over de visie wordt hierop opnieuw in detail getreden en worden geen concrete criteria aan het 

proces bereikt. Na een tijd wordt door Peter gezegd dat het van groot belang is voor Movare om uitgangspunten te gaan 

formuleren op een abstract niveau, van waaruit de visie kan worden opgesteld. De thema's voor de uitgangspunten worden 

via de mail gecommuniceerd en wellicht aangevuld. Er moet ook worden nagedacht over het niveau waarop de visie wordt 



BIJlAGEN: 'Pro-actief in primair onderwijs' 

samengesteld. Veelal willen schoolbesturen flexibele indelingen (wandjes) en wordt dit door de leraren vervolgens 20 jaar 

lang niet aangeraakt. 

Door deze wisselingen van onderwerpen en gebrek aan structuur is de bijeenkomst in mijn ogen niet productief. Er had 

voorafgaand aan de bijeenkomst duidelijker op papier moeten staan wat de input en output had moeten zijn. Dan had een 

gespreksleider dit beter kunnen sturen. 

Door het gebrek aan uitgangspunten van het schoolbestuur was het niet mogelijk om al voldoende over een visie te praten. 

Hierdoor stelde Peter voor om eerst over de doos te praten en wat er in moet. Zodoende kwamen de eerste ideeën voor de 

thema's van de uitgangspunten. Het is duidelijk dat iedereen het een lastig verhaal blijft vinden maar ook vindt iedereen dat 

het wiel niet bij iedere school opnieuw uitgevonden moet worden. 

Een mogelijkheid is om met het bovenschoolse bestuur uitgangspunten om te zetten naar vragen zodat na het opstellen van 

een bovenschoolse visie met een enquête naar de schoolbesturen kan worden gestapt. Samen doorloopt men dan de 

enquête en komt men tot een huisvestingsvisie. De enquête start dan ook met een 'lege doos'. En weer wordt het argument 

genoemd dat flexibiliteit in die doos in moet houden dat schoolbesturen graag terug willen kunnen bouwen naar een 

traditioneel gebouw met klaslokalen als alle genoemde trends niet uitpakken zoals men nu verwacht. Met de functionele 

vragen die per schoolbestuur worden beantwoord kan men sneller aan de slag. Het is tevens de bedoeling dat de enquêteen 

tot maakbare varianten moet leiden. Op deze manier is er nog wel enig schaalvoordeel op productniveau te behalen. Het 
grootste schaalvoordeel is te behalen in gezamenlijke procedures. 

Ter oriëntatie geeft het bestuur weer aan dat het toch al wat onderwerpen weet zoals ecologie en duurzaamheid. De 

architecten meldden hierop dat 'Cradle to Cradle' erg gewillig is en zeer populair onder 'groene' opdrachtgevers. Weer moet 

de bijeenkomst bijgestuurd worden opdat er niet over details wordt gepraat maar wat nu het plan van aanpak wordt. De 

architecten wordt meegegeven om in een later stadium vanuit de ontstane visie een zo eenvoudig mogelijk en duidelijk 

mogelijk concept neer te leggen zodat er zoveel mogelijk geld overblijft voor faciliteiten en duurzaamheidtechnische 

maatregelen die verdergaan dan het bouwbesluit 

Wat Peter in dit stadium nog wel belangrijk vindt is om te benadrukken dat in de visie een uitgangspunt zou moeten zijn dat 

het gebouw gedurende haar levensduur geëxploiteerd wordt door het schoolbestuur. Door de trend van doordecentralisatie in 

steeds meer gemeenten kan Movare er wel vanuit gaan dat het op korte termijn belegger in het eigen vastgoed wordt en 

zodoende hier kennis over op moet doen. Dit heeft effect op de andere uitgangspunten omdat een levenscyclus benadering 

de ontwerpeisen beïnvloedt. Peter en de architecten proberen in dit stadium al Movare te overtuigen om in de 

stichtingskosten meer te investeren in het gebouw zodat het op termijn rendabeler is en blijft. Het is wel duidelijk dat de 

aanwezigen van het bestuur hier nog niet bij hebben stilgestaan. Er moet ook bij worden vermeld dat de gemeentes veelal 

niet verder kijken dan 1 jaar. Per jaar wordt een huisvestingsbudget verdeeld dat ook per jaar weer wordt geïnventariseerd. 
Uitleg bij de gemeente over life cycle kosten is daarom noodzakelijk. 

Voor de volgende bijeenkomst moet Movare bepalen welke uitgangspunten aan de 'lege doos' worden gekoppeld om 

hiermee een visie op te stellen. Een brede school is in principe wel een gefixeerd uitgangspunt. Het opstellen van 

uitgangspunten is voor Movare alleen wel een zware klus (gebrek kennis) dus zou ik voorstellen om hierbij zo mogelijk te 

ondersteunen vanuit een bouwoptiek. Tevens wordt hiermee het contact versterkt. Na het opstellen van de visie worden de 

individuele schoolbesturen benaderd en met de individuele huisvestingsvisies kunnen de verschillende gemeentes benaderd 

worden. Het moge duidelijk zijn dat dit een lang proces is. Aangezien sommige projecten al op het punt staan om te kunnen 

starten zal toch worden geprobeerd om de vaart in dit proces te houden. 
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Interview onderwijsorganisatie lnnovo, Herman Noppers 
9 november 2007, lnnovo, Heerlen 

Aanwezigen: 

Dhr. H. Noppers, Dhr. P. Frolichs en Tim Kloet 

Herman Noppers is projectleider bij de onderwijsorganisatie (bovenschools bestuur) lnnovo. lnnovo is een stichting voor 

katholiek primair onderwijs, met 62 basisscholen , 2 scholen voor speciaal basisonderwijs en 3 scholen voor speciaal 

(voortgezet) onderwijs, 12000 leerlingen en 1300 medewerkers en heeft als opdracht om in een lerende organisatie onderwijs 

op katholieke grondslag te verzorgen in een groot deel van Limburg. Met Herman wordt eerst een crienterend gesprek 

gevoerd over het kader van het onderzoek. Hierin komen de onderstaande onderwerpen aan bod : 

Allereerst gaan we in op de karakteristieken van een basisschool gebouw en hoe dit per onderwijstype verschilt of niet. 

Vooruitlopend op de parameter die later aan de orde komt, meldt dhr. Noppers dat, in tegenstelling tot wat ik bij GAJ 

architecten hoorde, het wel degelijk alleen het 'jasje' van de school is dat wijzigt. Hij wil hiermee zeggen dat de opbouw en 

indeling van een school vrijwel altijd hetzelfde is bij dezelfde onderwijsvisie. De visie van basisscholen komt tegenwoordig 

voort uit ontwikkel ingen in het Voortgezet onderwijs en het Hoger onderwijs waarin 'het nieuwe leren' en 'competentie gericht 

leren' een ommekeer in het onderwijs teweeg brengen . Bij lnnovo heeft deze ontwikkeling zich ook doorgezet naar het 

primaire onderwijs en hebben ze dit intern gedoopt tot 'Eigentijds leren'. 

De unieke situatie die je als schoolbestuurder, of projectleider, binnen primair onderwijs vervult, wordt gevormd door de 

tweedeling in juridisch en economisch eigenaarschap. De positie die je inneemt in een ontwikkeling is wezenlijk anders 

wanneer je geen economisch eigenaar wordt van hetgeen je ontwikkelt. Het heeft onder andere tot gevolg dat er weinig 

kennis en ervaring is m.b.t. 'life cycle cos!' en maatregelen om dit te minimaliseren. 

Het streven van lnnovo ligt bij de samenstelling van een vast team experts voor de ontwikkeling en bouw van basisscholen. 

Eerder al werd onder de noemer KSV lange tijd door hetzelfde team basisscholen gebouwd. Na een bouwaffaire en interne 

meningsverschillen werd het roer omgegooid en werd transparantie een belangrijke pijler waardoor het vaste 'bouwteam' niet 

meer iedere opdracht uitvoerde. In de oude situatie werd aan de voorkant, de initiatieffase en uitwerking van normeringen in 

PvE's, en aan de achterkant, beheer in handen van installateur die mee ontwikkelde, geïntegreerd samengewerkt. De filosofie 

hierachter was partnership en k/antvriende/ijkheid. In de nieuwe situatie, waarin lnnovo ook pas als zodanig ontstond, werden 

transparantie, openheid en aanbestedingen de belangrijkste thema's. Transparantie moest het proces afzetten tegen de 'mist' 

van het verleden en was voor de nieuwe bestuurders een duidelijke voorzichtige aanpak van zaken. Volgens dhr. Noppers 

leren ze daar nu de lessen van. Er worden in het kader hiervan ervaringen opgedaan met functionele vraagspecificaties die 

niet leiden tot de gewenste resultaten omdat het totale plaatje ervan niet meer te overzien is en het geheel functioneel veel te 

gedetailleerd wordt uitgediept. De ervaring leert ook dat het schrijven van een waterdicht bestek onmogelijk is. Vervolgens 

stuurde het bestuur dan ook maar weer volledig op traditionele aanbestedingen en verliezen ze daarom, volgens dhr. 

Noppers, synergetische waarde. Het huidige kader wordt nu dus gevormd door het vastgestelde beleid . Hierbij is ook 

belangrijk te noemen dat er een groot gebrek is aan kennis m.b.t. nieuwe aanbestedingsvormen en -regels. 

Wat betreft de normeringen is het ook de mening van dhr. Noppers dat het moeilijk werken is met normeringen die achter 

lopen. De normeringen lopen zo'n 7 a 8 jaar achter op leerlingencijfers en de indexering loopt ook 1 jaar achter aangezien 

deze is gebaseerd op de aanbestdingsprijzen van het vorige jaar. Vorig jaar lagen de marktprijzen hoog, er was voldoende 

werk, dus dit jaar hoopt men op hoge indexeringen binnen primair onderwijs. Met modulebouw heeft lnnovo al meerdere 

ervaringen opgedaan waarbij aanbieders als de Groot, Jan Snel en de Meeuw portacabins gebruikten om een basisschool 

neer te zetten die 30 jaar aan een huisvestingsvisie konden volden waarbij de school het uiterlijk volledig zelf kon bepalen. 

Hierbij werd flexibilitiet dan ook al ingezet als wens en modules werdne vanuit de conceptuele benadering toegepast. De 
algemene indruk van deze werkwijze bij lnnovo is dat het weinig inboet aan beleving en vershijningsvorm. Een manier die 

dhr. Noppers wel ligt is 'Designing down' . Het betekent in het algemeen dat uitgangspunten door veel betrokkenen worden 

opgesteld . Dit loopt uit in een pakket dat veel te groot is (leraren bedenken de gedroomde school die 2x groter is dan de 

normering) en er wordt naar beneden toe geschrapt in elementen . 

Wat betreft 'doordecentralisatie' en dus het verkrijgen van economisch eigenaarschap ziet dhr. Noppers niet echt veel 

argumenten omdat door betrekking van steeds meer (commerciele) partijen in een 'brede school concept' de school zelf ene 

minderheidspartij wordt en zodoende de risico's en het werk zich niet op de hals wil halen van de exploitatie en het volledige 

beheer. Er wordt volgens dhr. Noppers geen enkele school meer gebouwd waar alleen een school in zit dus hier moet een 

andere oplossing voor gevonden worden waarbij voor scholen niet zozeer de exploitatie maar wel het beheer zeer belangrijk 

is. Wanneer je als school economisch eigenaar bent, heb je wel de mogelijkheid om flexible met je pand om te gaan en de 
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ruimtes optimaal te benutten. Dus als je lage leerling aantallen hebt, verhuur je lokalen en kun je de winst die je erop maakt 

gebruiken voor betere onderwijsmiddelen. Bij groei in aantallen kun je het lokaal vervolgens weer gebruiken. Hier moet wel 

een zeer professionele organisatie aan de basis staan . Ook liggen er kansen om als ecomonisch eigenaar bij een 

herontwikkeling de vrijgekomen grond te gebruiken om meer financiele middelen te verwerven voor onderwijsdoeleinden . Dit 

is rendabel voor locaties in Nederland waar nog geen dalende leerlingcijfers zijn (dus niet in Limburg). Bij groei van het aantal 

leerlingen is er een aantoonbare noodzaak om te herontwikkelen waardoor hier geld voor vrij wordt gemaakt bij Rijk en 

gemeente om een 'brede school' te ontwikkelen. Als je dan economisch eigenaar bent van de oude locatie kun je zelf een 

deel van de vrijgekomen grond herontwikkelen naar woningen of kantoren en zodoende financiele middelen verwerven. 

Na afloop van het gesprek gaan we over op het doel van de bijeenkomst: de uiteenzetting van parameters voor de enquete. 



Interview PRC met marktexperts voor onderwijssegment 
16 november 2007, Bodegraven 

Aanwezigen: 

Ir. E.J. Hermans 

Ir. L.A. Roos 

Arjan Walraven 

Tim Kloet 

Eva Hermans is hoofd van de marktgroep Onderwijs bij PRC, op het hoofdkantoor in Bodegraven. Er zijn bij PRC 23 

adviseurs in de marktgroep voor het segment waarbij advies wordt geleverd aan opdrachtgevers van basisscholen, 

middelbaar onderwijs, ROC's, en Beroeps- en Hoger onderwijs. Zelf is Eva veelal concreet gericht op MBO projecten met af 

en toe een 'uitstapje' naar een ander project (doelgroep) en ze is adviseur voor de activiteiten aan de voorkant van het 

proces, te weten het opstellen van PvE's en haalbaarheidsstudies. Laura Roos is marktexperts voor primair onderwijs waarbij 

ze concreet aan projecten werkt maar ook dienst doet als vraagbaak voor collega's over ontwikkelingen in dit segment. 

Het doel van dit interview wordt vooraf uitgelegd door Arjan en Tim en is in de eerste plaats een toetsing van de eerder 

geconstateerde achtergrondvariabelen die in de enquête gebruikt zullen worden . Eerst zullen Arjan en Tim echter nog hun 

onderzoek toelichten waarna een korte oriëntatie naar de ervaringen van beide dames plaatsvindt m.b.t. de 

onderzoeksthema's. Schoolbesturen, bovenschoolse besturen, een architectenbureau, een gemeente, een aannemer en nu 

dus een adviesbureau hebben allen soortgelijke vragen beantwoord om de invalshoeken te kunnen weergeven en 

vergelijken. Vanuit hun advies rol hebben de dames van PRC de volgende ervaringen (verkort weergegeven): 

1. Hoe ziet het huisvestingsproces er over het algemeen voor de adviseur uit, die aan de zijde van de opdrachtgever staat? 

Dit is zeer wisselend . Binnen PRC kan namelijk advies worden geboden vanaf het initiatief tot en met het beheer en de 

exploitatie. Hiertussen vinden zoveel verschillende fasen plaats dat het ook voorkomt dat hiervoor wisselende adviseurs 

worden ingeschakeld . Over het algemeen wordt een adviseur ingeschakeld om te ondersteunen in het opstellen van een PvE 

en een haalbaarheidsstudie om vervolgens ook de selectie- en gunningscriteria op te stellen en de binnengekomen tenders te 

beoordelen. Specifieke kennis die hierbij van belang is heeft daarom betrekking op niet alleen de kenmerken van het primaire 

onderwijs maar ook op aanbestedingsvormen. Dit proces wordt door de procesmanager van een adviesbureau in juiste 

banen geleid. 

2. Bij welke fasen is de adviseur betrokken? 

Zoals eerder genoemd kan dit het volledige proces van initiatief tot en met de sloop beslaan . Adviseurs zijn meestal wel 

gespecialiseerd in een bepaalde fase van het proces waarna het stokje intern kan worden overgedragen. In de fasen die in dit 

onderzoek van belang zijn is de rol van de adviseur voornamelijk een kennis- en ervaringsverbreding voor de opdrachtgever. 

Deze ondersteunt hem in de keuzes die de opdrachtgever gedurende het proces maakt. 

3. Met welke partijen zit de adviseur meer aan tafel; de aannemer of het schoolbestuur? 

Dit zal in de meeste gevallen het schoolbestuur zijn met wie de gehele initiatieffase wordt doorlopen. In de huidige opzet is 

het veelal nog niet de aannemer die betrokken is bij het opstellen en verankeren van een onderwijsvisie en een 

huisvestingsvisie. PRC wordt hierin vaak wel betrokken , zeker ook als het gaat om manieren om draagvlak onder leraren en 

ouders te creëren. 

De dames zien wel dat niet alleen aannemers maar ook corporaties hierin in groeiende mate betrokken willen raken maar 

zien vooralsnog de opdrachtgevers kiezen voor de onafhankelijke adviseur als primaire partner. In extreme gevallen krijgt de 

adviseur ook te maken met partijen waarmee een school al voorafgaand aan het huisvestingsvraagstuk afspraken mee heeft, 

zoals een mantelcontract dat met een schoonmaakdienst is afgesloten. Als deze met andere partijen in een nieuw oand 

trekken is het zeer lastig om ook deze partijen op één lijn te krijgen. 

4. Wat is de ervaring met schoolbesturen die weten hoe men met onderwijshuisvesting omgaat? 

De ervaring die een opdrachtgever heeft met huisvestingsantwikkelingen is van groot belang voor de rol die hij vervult in het 

proces. Volgens beide dames komt het nog regelmatig voor dat de opdrachtgever die nog nooit gebouwd heeft en er dus al 

zeer lang naar uitkijkt, al precies in zijn hoofd heeft zitten hoe het eruit moet zien . Dit leidt tot een eigenwijze houding en is 

allerminst gebaseerd op werkelijke mogelijkheden. Veelal is het werken met afgevaardigden van een bovenschools bestuur 

op een compleet ander niveau omdat hier de ervaring in grote mate aanwezig is. 
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5. Over welke prestaties wil een adviseur zekerheid hebben in welke situatie? 

Adviseurs staan volledig in dienst van de opdrachtgever en zodoende heeft hij weinig andere wensen m.b.t. zekerheden ten 

opzichte van de opdrachtgever zelf. Ze merken dat door de huidige ontwikkelingen de opdrachtgever steeds meer in een 

vroeg stadium zekerheid wil hebben over de financiële structuur van het project, de beheersafspraken en welke partijen in 

welke mate in het huisvestingplan op worden genomen m.b.t. meervoudig ruimtegebruik. 

Schooldirecteuren voelen zich in ieder geval uniek en willen zich niet in een patroon laten drukken. Dit is van wezenlijke 

invloed op het plan voor grootschalige aanpak van scholen. In de uitwerking dient hier voldoende rekening mee gehouden te 

worden. 

6. Wat zijn de verwachtingen van opdrachtgevers m.b.t. scenario's voor de toekomst? 

Het competentiegerichte onderwijs zal zich doorontwikkelen wat inhoudt dat het effect hiervan op de huisvesting blijvend zal 

zijn en ook zelf zal doorontwikkelen. De verwachting is dan ook dat een basisschool (vrijwel) nooit meer op zichzelf gebouwd 

zal worden. De vraag naar een verruiming van het aantal faciliteiten in de school zal blijven stijgen en basisscholen zullen 

hiervoor steeds meer contacten zoeken met (commerciële) partijen die hierin kunnen voorzien. Ook zullen zich situaties 

voordoen waarin de gemeente dit als opdrachtgever aan de school oplegt. De gemeente heeft dan een meer dwingende rol 

als formateur van een brede school. In de ideale situatie heeft de school dan al vergaande contacten met externe partijen die 

aan willen sluiten op het concept. De ervaring van de dames is dat de gemeente in de meeste gevallen nog initiator van een 

'brede school' project is. Ook voor gemeentes wordt het namelijk vanzelfsprekend dat ze naar verdergaande mogelijkheden 

kijken in de context van de wijk. 

Daarnaast is een trend waarneembaar van een algehele krimp in leerlingaantallen die ervoor gaat zorgen dat er meer 

samenwerking op zal moeten treden tussen verschillende scholen om efficiënt met de beschikbare ruimtes om te gaan. In 

groeiende mate zal dit onder één dak plaats kunnen vinden. 

Na deze korte oriëntatie wordt dieper ingegaan op de te toetsen achtergrondvariabelen Eerder al is in het interview met de 

projectleider van lnnovo uitgebreid georiënteerd naar de karakteristieken van een opdrachtgever die van invloed zijn op zijn 

wensen en eisen. Deze karakteristieken zullen het deel A van de enquête gaan vormen om zodoende de uitkomsten van 

wensen en eisen hieraan te kunnen toetsen. Tijdens dit interview hebben we onze eerdere bevindingen achter de hand 

gehouden en de dames gevraag om willekeurig deze variabelen te noemen, vanuit hun eigen ervaring. Achteraf blijken het 

precies dezelfde variabelen te zijn als ze bij het bovenschoolse bestuur ook zijn verkregen. De toetsing is dan ook succesvol 

geweest. Tevens zijn bij de achtergrondvariabelen verwachtingen uitgesproken die leidden tot hypothesen voor de analyse. 

Hieronder wordt per variabele kort toegelicht waarom en in welke mate het van invloed kan zijn op wensen en eisen van de 

opdrachtgevers: 

Functie: omdat alle opdrachtgevers in het primaire onderwijs beschouwd moeten worden in het onderzoek is het van belang 

te weten vanuit welke functie de respondent de enquête invult. De mogelijkheden bestaan dan uit gemeentes en 

schoolbesturen. De verwachting hierbij is dat gemeentes de nadruk meer op financiële aspecten van de planvorming leggen 

en schoolbesturen meer de focus op de ontwikkeling van het kind plaatsen. Vanwege verwerkbaarheid wordt niet verder 

ingezoomd op de functie dan de vertegenwoordiging van één van de twee partijen. Hierbij is het nog wel belangrijk dat bij de 

steekproefmix geen bestuurders zullen zitten die onder het gezag van een hoger niveau bestuur vallen. In die situatie is het 

hoogste bestuur van dermate grote invloed dat haar wensen en eisen bepalend zijn. Wel is het, ter vergelijking, van belang 

om schoolbesturen te benaderen die op zichzelf staan en dus gezag hebben op slechts één school. 

Onderwijstype: hieronder kunnen verschillende aspecten van de basisschool worden verstaan namelijk denominatie en 

stroming. Denominatie is de geloofsovertuiging die in de basisschool verankerd ligt. Stroming is het type onderwijs dat ten 

grondslag ligt aan de dagelijkse manier van lesgeven. Hierin zijn bijvoorbeeld Montessori, Jena-plan, Freinet, Dalton, Vrije 

School en Nieuwe Leren te onderscheiden evenals traditioneel, (klassikaal, instructief) lesgeven. Eva Hermans zegt dat 

scholen van verschillende denominaties vaak denken dat hun huisvesting vanwege hun denominatie wezenlijk moet 

verschillen van die van een andere denominatie maar dat het bij nadere beschouwing van dagelijkse activiteiten en wensen 

en eisen niet het geval blijkt te zijn. De verwachting is dan ook dat er veel verbanden zijn tussen denominaties onderling. Het 

is alleen van belang te weten dat bij de ontwikkeling van een brede school waarin meerdere scholen van verschillende 

denominaties terecht komen, dit vaak moeilijkheden geeft door de interne concurrentie die ontstaat. De stroming van een 

basisschool heeft meer invloed op de dagelijkse activiteiten en zal daarom verschillen tonen ten opzichte van elkaar in hun 

wensen en eisen in het proces. 

Locatie: dit kenmerk kan een grote rol spelen in de beslissingen die worden genomen. Echter locatie kent verschillende 

subkenmerken die in kaart moeten worden gebracht. Omdat niet zozeer de concrete locatie van invloed zal zijn op de wensen 

(locatie specifieke eisen daargelaten) maar vooral de perceptie die de opdrachtgever heeft van de locatie, is gekozen om dit 



in beeld te brengen met een aantal stellingen over de subkenmerken. Met een combinatie van stellingen kunnen dus de 

verschillende locaties in kaart worden gebracht waarmee de samenhang met de wensen wordt achterhaald. De waardering 

wordt gevraagd op de onderdelen: sociaal-economische situatie, verkeerstoegankelijheid, verkeersveiligheid, voorzieningen

niveau en centrumstedelijk karakter. 

Visie: behalve dat een onderwijsstroming ten grondslag ligt aan de activiteiten binnen een basisschool is het een variabele 

te noemen in hoeverre het (bovenschoolse) bestuur een visie heeft in de vorm van een document waarop keuzes worden 

gebaseerd. Tevens zou dan in kaart moeten worden gebracht hoe deze visie door de organisatie verankerd ligt en omarmd 

wordt. In het geval van de gemeente geldt exact hetzelfde voor een onderwijsvisie en de uitlijning hiervan met de wijkvisie. 

Omdat dit zeer subjectieve vragen zijn wordt het lastig om objectief de antwoorden als variabelen te mogen beschouwen. 

Omdat de rechtstreekse vraag naar het gebruik van een visiedocument te suggestief zal zijn of te wenselijk beantwoord zal 

worden, is gekozen om deze variabele te vatten onder de ervaring/professionaliteit die met het aantal scholen wordt gemeten 

waarover gezag wordt gevoerd . De veronderstelling is dan ook dat grotere organisaties meer met verankerde 

visiedocumenten werken. Daarnaast wordt gevraagd naar hun ideale school m.b.t. de 'breedte' hiervan en de motieven voor 

een bepaald type. 

Partners: zoals eerder in het interview genoemd is, zijn er verschillende scenario's te bedenken waarin brede scholen tot 

stand komen. In sommige gevallen heeft de gemeente vergaande plannen voor deze concepten en hebben ze hier al enkele 

partijen voor benaderd . Ook kan het voorkomen dat de school op zichzelf niet voor herontwikkeling in aanmerking komt. maar 

dat door hun eigen initiatief contacten met externen worden gelegd en er een gezamenlijk plan naar de gemeente gaat 

waardoor de school wellicht toch kans maakt om in aanmerking te komen. Uit deze omschrijvingen blijkt dat het hebben of 

zoeken van partners essentieel is voor de initiatieffase. Dit beïnvloedt dan ook de wensen en eisen die de opdrachtgever aan 

het proces stelt. Omdat het in de enquête bij de procesonderdelen uitgebreid aan de orde komt is het niet nodig om dit als 

achtergrondvariabele te beschouwen. Wel zullen de resultaten van de inspraak op partnerkeuze separaat geïnterpreteerd 

worden. 

Teams: als er over teams gesproken wordt dan kan dat op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. De 

samenstelling, de werkwijze of de grootte per activiteitensoort kunnen alle beschouwd worden maar zijn niet interessant. Het 

gaat er bij dit onderzoek om of de opdrachtgever, of iemand uit zijn team, ervaring heeft met de ontwikkeling van huisvesting 

van primair onderwijs. Hierdoor kunnen wel wezenlijke verschillen worden verwacht tussen de wensen die de opdrachtgever 

heeft. Omdat ervaring een zeer onvatbaar begrip is en er voorbeelden zijn van personen die het niet voor de eerste keer 

meemaken maar zeker niet ervaren genoemd kunnen worden en andersom, zal dit op een andere manier achterhaald 

moeten worden. De ervarenheid zal vooral effect hebben op de snelheid van de besluitvorming en de professionaliteit 

waarmee dit gebeurt. In dit onderzoek stel ik voor om de ervarenheid te meten aan de hand van het aantal scholen waarover 

het bestuur gezag voert. Deze veronderstelling is niet 100% zuiver maar geeft wel een indruk waarmee voldoende verschil 

aangetoond kan worden tussen de opdrachtgevers. 

Financiën wordt niet gekenmerkt als achtergrondvariabele. Ook deze eerdere bevinding wordt bevestigd door de dames van 

PRC. Er is een basisvergoeding van her Rijk die voortkomt uit de modelverordening en gebaseerd is op het leerlingaantal , 

waar bovenop de school zelf extra kan investeren. Dit is zeer situatieafhakelijk en in dit onderzoek niet ter sprake. Het wordt 

zodoende dan ook niet opgenomen als achtergrondvariabele. 



Interview RO Groep, ontwikkelaar in onderwijssegment 
26 november 2007, Maastricht 

Aanwezigen: 

Drs. V. (Vivianne) Buteijn 

Arjan Walraven 

Tim Kloet 

Het doel van het interview is om de informatie te bemachtigen waarmee de steekproefmix achterhaald kan worden . Tevens 

worden de stellingen van de algemene vraag over omgevingskenmerken gevalideerd en is het de bedoeling dat de complete 

lijst procesonderdelen uit vraag 1 gecontroleerd wordt op compleetheid en duidelijkheid. Daarnaast worden nog enkele 

algemene vragen gesteld. 

Vivianne is als afgestudeerde vrijetijdskundige een specialist op het niveau van cultuur. Hiermee ontwikkelt ze 

huisvestingsvisies en concepten als adviseur in het onderwijssegment Met deze activiteiten werkt ze 'vooraan in de keten'. 

Haar rol wijkt hierdoor niet veel af van die van PRC behalve dat Vivianne met een ontwikkelaars invalshoek naar het 

vastgoedrendement en de wijkvisie kijkt en minder in het belang werkt van de opdrachtgever van een basisschool op zich. 

Steekproefm i x: 

Om de verhouding van gemeenten/schoolbestuur/bovenschoolse besturen te achterhalen raadt Vivianne aan om de volgende 

websites te bezoeken : 

www.cfi .nl 

www.adreswijzeronderwijs.nl 

www.cbs.nl 

1. Hoe ziet het huisvestingsproces er over het algemeen voor de adviseur uit, die aan de zijde van de opdrachtgever staat? 

Een gemeente of een schoolbestuur komt naar de RO Groep toe en vraagt om een inventarisatie te maken naar de 

huisvestingsvisie en het beleid van beide partijen. Meestal is er wel een onderwijsvisie maar wordt hier ook nog aan 

gesleuteld voordat de huisvestingsvisie ter spraken komt. Voor de gemeente worden ook 

huisvestingsplannen/spreidingsplannen gemaakt waar onder andere demografische gegevens geanalyseerd worden. 

2. Bij welke fasen is de ontwikkelaar betrokken? 

Veelal wordt de ontwikkelaar ingeschakeld om te ondersteunen bij het uitwerken van een plan om hiermee een gemeente te 

overtuigen. In deze fasen worden haalbaarheidsstudies uitgevoerd en worden gesprekken gevoerd met mogelijke partners 

zoals woningcorporaties die zich steeds meer in willen zetten in de ontwikkeling van primair onderwijs om zodoende de 

wijkwaarde te doen laten stijgen . 

3. Worden ervaringen tussen scholen uitgewisseld onder sturing van RO Groep? 

Uit ervaringen blijkt dat gemeenten en schoolbesturen beide zeer open staan voor 'brede scholen' doordat ze de verhalen 

kennen. Hierdoor wordt het echter een zeer leeg begrip en is het niet zomaar in iedere situatie hetzelfde. Het is dan ook niet 

in iedere situatie de beste oplossing voor een huisvestingsprobleem. Dat zal met de enquête ook wel blijken. 

4. Is er ervaring in de sector met concurrentiegerichte dialoog of raamcontracten? 

Er is amper ervaring met deze instrumenten die bij wetgeving inmiddels geregeld zijn. Pas wanneer opdrachtgevers serieus 

professionaliseren dan krijgen deze instrumenten een kans van slagen in het proces. Tot die tijd is het voor ondersteunende 

partijen zoals adviesbureaus, maar ook RO Groep, belangrijk om de grillen van de opdrachtgever te volgen. Deze betaalt en 

bepaalt. Uiteraard probeert RO Groep steeds meer om de opdrachtgever in te laten zien dat het anders kan. Maar dat 

gebeurt nog niet in een afgebakende structuur. ledere situatie is weer uniek en er zitten iedere keer nieuwe partijen aan tafel 

waardoor het overtu igen steeds terugkomt. 

Kort na het interview heeft Vivianne bruikbare feedback gestuurd op de lijst van sub-onderdelen waarbij vooral duidelijk werd 

dat de volgorde enigszins diende te wijzigen om de overzichtelijkheid van de lijst te bevorderen voor de respondenten . 

Tevens zijn enkele aspecten anders verwoord. 



111.4: DIMENSIES VAN WENSEN OPDRACHTGEVER 

Doel 
in de dialoogfase: 

c Transparante informabe) 
en commumcaue 

( Hoge productwaarde ) 

( Lage prijS en kosten ) 

( Korte dOOrlooplijd ) 

( Hoge betrouwbaarheid ) 
org. 

Afspraken om 
gewenst proces te 

doortopen 

Figuur 111.4.1: getoetste dimensies 

Doel 
in de dialoogfese: 

Transparante informatie 
en communicatie 

( Hoge productwaarde ) 

( '-- ptija en kosten ) 

Korlo doorlooplijd 

Afspraken om 
ge-nst proces te 

doorlopen 

Figuur i11 .4.2: definitieve dimensies 

Procesonderdelen 
in de dialoogfase: 

Visievorming 

Opstellen van ) uitgangspunten 

Afspraken uitwerking 
programma 

Afspraken bouw 
programma 

Afspreken beheer en 
onderhoud 

Procesonderdelen 
In de dialoogfese: 

Visievorming 

OrNintatle context 

Opstellen van 
uilgangspunten 

Afspraken uilwerking 
programma 

Afspraken bouw 
programma 

Afspraken behaar en 
onderhoud 

Sub-onderdelen 
in de dialoogfase: 

-Het samenstellen van een visie op inhoud onderwiJS met alla ambities 
- Het vertalen van een onderwijsvisie naar een huisvestingsviste en strategie 
- Het politieke draagvlak creëren 
- Het opstellen van de randVOOf'Waarden voor het project 
- Oe betrekking vBn de partijen uit de wijk voor draagvlak 
- Het opstelten van gewenste competenttes en waarde van paf1ne~ 
- Oe keuze van mogelijke partners VOOf een eventuele MuiU Functionele Accommodatie 
• Het opbouwen en vasUeggen van verwachtingen en venrouwen tussen gemeente en partners 
• Oe inlttntieovereenkomst opstellen 

- Het uitvoeren van haalbaarheldsstudtes voor het project 
- Het opstetlen ven de projectdeDnilte In het Integraal Hulsvesting,sPian 
• Het opstellen ven een programma van Uitgangspunten, functies en prestatie-eisen 
-Oe procedures volgen die bij (Europees, bovenE 5,15 mln) aanbesleden verplicht zijn 
- Oa keuze voor een geïntegreerde contractvOffll (alle bouwonderdelen door 1 team) 
- Het opstellen van het Programma van Ersen voor de diak>og met opdrachtnemers 
- Oe keuze voor een selectie van preferente opdrachtnemers 
• Oe keuze voor private (Jnanc::.iite middeten In basisscholen 
• Oe risicoverdeling In kaart brengen voor de belrokken parti}en 

- Oe verantwoordelijkheid voor financieel beheer 
- Oe coördinatie van alle lagen uit de school in de uitwerking van de uilgangspunten 
- De selectie van de architect 
• Het ontwerpproces. hel bewaken van de visieuitgangspunten en vastgestelde ambities 
• Bezoek referentieprojecten ten behoeve van keuze (vormgeving) conc.;ept 
· Oe beoordeling van tenders a.h .v. gunningcriteria 
-Wijzigingen kunnen maken lijdans de gedeisdleerde uitwerking van het ontwerp 

- Het verzorgen van de benodfgde vergunningen 
- De k>catie en het gebruik van lijdelijke huisvesting 
-Eisen I afspraken m .b.t hinder voor de school of de buurt tijdens de realisatie 
- Oe eisen m .b .t. de doortooprijd van de realisatie 
- Wijzfgingen ti;ctens de bouw m.b.t. eerder gemaakte beslissingen 

• Afsprakeo 1nzake inhoudelijk beheer (integrale programma's, door1opende leertijnen, &IC) 
-Afspraken inzake facilitair beheer (schoonmaak, verhuur van ruimten aan derden. etc.) 
- Oe !wsten voor de lange termijn vasUeggen 
·Inspectie en kwaliteitsmelingen: welke part~ en hoe intensief 
• lnvester.en in maalregeten om beheer en onderlloud te verminderen 

Sub-onderdelen 
In de dialoogfase: 

----- ----------, 
- Het samenstellen van een visie op inhoud onderwijs met alle ambities 
- Het vertefen van een onderwijsvisie naar een huisvestingsvisie en strategie 
- Het opstatien van gewenste competenties en waarde van partners 
- Oe keuze van mogelijke partners voor een eventuele Multi Functionele Accommodatie 

l 
I 
I 
I 

- Het pohtieke draagvlak crHfen ( 
• Oe betrekking van de partijen uit de wijk voor draagvtak 
- Het opbouwen en vastleggen van verwachtingen en vertrouwen tussen gemeente en partners I 
• Het opstellen van de randvoorwaarden voor het project 

~~~~~~~~~~~~~~~~/ 
- Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies voor het project 
• Hel opsteUen van een programma van uitgangspunten, functies en prestalie-eisen 
. De procedures volgen die bij (Europees, boven € 5,15 mln) aanbesteden verpticht zijn 
- Oe intentieovereenkomst opstellen 
. Oe keuze voor een geïntegreerde contractvorm (atte bouwonderdelen door 1 team) 
- Oe keuze voor private financiëte middelen in baSisscholen 
- Het opslelten van de projectdefinilte in hetintegraal HuisvestingsPian 
• Het opstellen· van hel Programma van Eisen voor de dlak>og met opdrachtnemers 
- Oe ristoaverdeling in kaart bfengen voor de betrokken partijen 

- Oe keuze voor een selectte van preferente aanbieders 
-Oe selectie van de arctiitect 
· De beoordeling van tenders a .h.v. gunningcriter1a 
• Bezoe-k referentieprojecten ten behoeve van keuze (vormgeving) concept 
- De coördinatie van alle lagen uit de school in de uitwerking van de uitgangspunten 
- Het ontwerpproces, het bewaken van de visieuitgangspunten en vastgestelde ambiUes 
- Wijzigingen kunnen maken tijdens de gedetailleerde uitwerking van het ont~Nerp 

• Oe locatie en hel gebruik van tijdelijke hulsvesting 
- E~n /afspraken m .b.t. hinder voor de schoot of de buurt tijdens de realisatie 
- Oe eisen m.b.t. de doortooptijd van de realisatie 
- Wijzigtogen tijdens de bouw m.b.l eerder gemaakte beslissingen 

- Oe verantwoordelijkheid voor financieel beheer (expklitatie) 
-Afspraken Inzake inhoudelijk beheer (integrale programma's, doorlopende leerlijnen. etc) 
-Afspraken inzake facilllair beheer (schoonmaak. vertluur van ruimten aan derden, etc.) 
- Oe kosten voor de lange termijn vasUeggen 
- Inspectie en kwatiteit&melingen: wetke partij en hoe intensief 
- Investeren in maatregelen om beheer en onderhoud te vermindefen 



111.5: ENQUETE 

Vragenlijst: huisvesting 
primair onderwijs 

Technische Universiteit Eindhoven 
Tim Kloet 

De enquête is zo opgesteld dat u er vrij snel doorheen kunt lopen. Het 

invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 30 minuten in beslag. 

De enquête is anoniem 

Op verzoek kunnen naderhand wel resultaten worden opgevraagd door de 

respondent 

Technische Universiteit Eindhoven bedankt u alvast 

voor uw medewerking. 



Vragenlijst: huisvesting primair onderwijs 

Deze vragenlijst is ter oriëntatie naar huisvestingsvraagstukken in het primaire onderwijs. Het is onderdeel van twee 

afstudeeronderzoeken. Beide onderzoeken richten zich op de wensen van gemeenten en schoolbesturen/directies. Het 

eerste onderzoek richt zich op het proces van ontwikkeling van huisvesting tot de gunning. Het tweede onderzoek richt 

zich op de producteigenschappen in een brede zin. De indeling van de vragenlijst is als volgt: 

Deel A: Algemene vragen en kenmerken respondent 

Deel 8: Vragen m.b.t. het proces van initiatief tot en met aanbesteding 

Deel C: Vragen m.b.t. de waardeaspecten van het product (het basisschoolgebouw) In dit rapport 
niet opgenomen 

Deze enquête is bedoeld om de wensen van gemeenten en schoolbesturen m.b.t. de 
huisvesting van primair onderwijs op het niveau van proces en product in kaart te 
brengen. 

De uitkomsten bieden inzicht in hoe gemeenten en schoolbesturen hun huisvesting 
beschouwen. Dit leidt tot een beter begrip bij aanbieders waarmee innovatieve en 
adequate oplossingen kunnen worden ontworpen. 

Omdat gemeenten en schoolbesturen niet altijd dezelfde verantwoordelijkheden met betrekking tot huisvesting hebben, 

onderzoeken wij enkele scenario's. Wij willen u vragen de enquête in te vullen vanuit de gedachte dat u aan de start 

van een ontwikkeling van nieuwe huisvesting staat en ... 

(gemeente 1) 

(gemeente 2) 

... u wordt economisch eigenaar en bent dus verantwoordelijk voor de realisatie van de huisvesting, 

vanuit uw zorgplicht. 

... u wordt zowel economisch als juridisch eigenaar en stelt de huisvesting aan het schoolbestuur ter 

beschikking in bruikleen. 

(schoolbestuur 1) ... u wordt juridisch eigenaar en zodoende verantwoordelijk voor de instandhouding van de 

huisvesting. U draagt de exploitatielasten voor een periode van 40 jaar. 

(schoolbestuur 2) ... u wordt zowel juridisch als economisch eigenaar voor een periode van 40 jaar en krijgt daarvoor 

alle bevoegdheden van de gemeente. 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 

Tim Kloet 

Student Technische Universiteit Eindhoven, Construction Managementand Engineering 



Deel A 

Algemene vragen: 
Code: 

AV1 wat 1s uw functie? 

AV11 
AV1 1 

[] Schoolbestuur over meerdere scholen 

[] Schooldirectie 

Aantal : 

Al/1.2 basisscholen waarover het bestuur gezag heeft 

AV2 Vanuit welke geloofsovertuiging biedt uw organisatie onderwijs aan? 

[] Openbaar 

[] Rooms-katholiek 

[] Protestants Christelijk 

[ ] Gereformeerd 

[] Gemengd 

[] Anders 

AV3 Op welke stroming Z0\.1 u uw-onderwijsorganisatie willen baseren wanneer u rneuwe hoisvesüng ontMkkelt? 

[] Jenaplan 

[] Montessori 

[] Freinet 

[] lederwijs 

[] Anders 

AV4 Biedt uw organisatie 'vra.uoeatuur11' of 'aanbodgestuur11' onderwijs aan? 

[] Minder dan 25% vraaggestuurd onderwijs 

[] Tussen de 25 en 50% vraaggestuurd onderwijs 

[] Meer dan 50% vraaggestuurd onderwijs 

AV5 Geef biJ de VOI9ënde stellingen over uw iîîiliilïi localle aan welke van de antwoorden het meeat van toepaniTig Is: 

AV5 1 

AV5 .2 

AV7 

LET OP: Heeft uw bestuur gezag over meer dan één school , geef dan uw indruk van de locatie bij de meest recente 
huisvestingsantwikkeling en beantwoord de vragenlijst vanuit dit perspectief. 

Ik vind ... 

... de sociaal-economische omgeving sterk 

... de locatie heeft een centrumstedelijk karakter 

ja 

[] 
[] 

nee 

[] 
[] 

Als u op dit móment een nieuwe hulsvesting kon ontwtkkelell op basis van uw visie. hoe zou deze-er 
dan uitzien? Kies de meest nste vorm 

[] basisschool voor kinderen van 4 tot 12 jaar !Gemeente vanaf hier! 

[] basisschool en peuterspeelzaal voor kinderen van 2 tot 12 jaar 

[] basisschool, peuterspeelzaal en kinderdagverblijf: van 07 :00 uur tot 19:00 uur 

[] basisschool, peuterspeelzaal , kinderdagverblijf, sportvoorzieningen en een bibliotheek 

[] als hierboven met een wijkfunctie door een centrum voor jeugd en gezin 

Als u een 'brede schoOl' (het organ an een dOortopende IHrllfn 
zou onlwlkkelen, welk motief is dan hal belangrijkst? 

[ ] Maatschappelijke meerwaarde voor de wijk 

[ ] Pedagogische meerwaarde voor het kind 

[] Exploitatie benadering voor financiêle haalbaarheid 

[] Niet van toepassing 



Wilt u in onderstaande tabel aangeven in welke mate u het eens bent met de genoemde stellingen: 

Toelichting score: 

1 = helemaal mee oneens 

6 = helemaal mee eens 

code: 

A\16 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. 

AV9 Ik vind dat de ideevorming voor ontwikkeling van basisscholen een proces is dat bij iedere 

school uniek is. 

AV10 Ik vind dat het vinden van mogelijke partners, die dezelfde betrokkenheid bij de school tonen 

en dezelfde waarden en doelstellingen nastreven, zeer moeilijk is. 

"'V1 I Ik vind dat goede afspraken met andere partijen over de bouwfase van nieuwe huisvesting 
zeer moeizaam tot stand komen. 

AV12 Ik vind dat afspraken over maatregelen die kosten besparen in beheer en onderhoud zeer 

project specifiek zijn. 

AV13 Ik vind dat, ondanks een mogelijke samenwerking, iedere school volledig uniek moet zijn in 

vorm en uitstraling. 

AV14 Ik vind dat, door een op zichzelfstaande financiële constructie per school, de transparantie 

leidt tot een prettige samenwerkinQ . 

Kies een optie: 
1 = helemaal oneens. 6= helemaal eens 

1 2 3 4 6 6 

[) [) [) !I [) [) 

( ] [) [] [] [ ) [] 

[) !I [] [] [) [) 

[) [) [] [) [] [) 

[] IJ [) [) [] {] 

[] [] [) [] 11 [] 

[) [] [) [ l I !I [] 



Deel B: Het proces 

In deel B van de vragenlijst worden de volgende procesonderdelen benoemt. Neem deze goed door en besef dat het in dit 

onderzoek gaat om de eerste fase van huisvestingsontwikkeling. De volgende procesonderdelen kunnen in deze fase 

al aan de orde worden gesteld met een selecte groep partijen: 

8.1 Visievorming: de fase waarin u het idee heeft voor nieuwe huisvesting of verandering aan bestaande en dit 

uitwerkt in een kader van verschillende visies. Heeft u veel expertise en competenties die nodig zijn in dit 

onderdeel in de eigen organisatie? 

Ja [I 
Nee [] 

8 . ·. Opstellen van uitgangspunten: vanuit de verschillende visies vertaalt u de wensen en eisen in concrete 

uitgangspunten voor de projectuitwerking. Er worden ook reglementaire procedures doorlopen I.b.v. de 

aanbesteding. Heeft u veel expertise en competenties die nodig zijn in dit onderdeel in de eigen organisatie? 

Ja [] 
Nee [] 

8.3 Afspraken over de uitwerking van het programma: in dit onderzoek gaat het niet om de ontwerpfase op 

zich maar om de afspraken die u er in de beginfase van de ontwikkeling over wilt maken. Heeft u veel expertise en 

competenties die nodig zijn in dit onderdeel in de eigen organisatie? 

Ja [] 
Nee [] 

8.4 Afspraken over de bouw van het programma: in dit onderzoek gaat het niet om de realisatiefase op zich 

maar om de afspraken die u er in de beginfase van de ontwikkeling over wilt maken. Heeft u veel expertise en 

competenties die nodig zijn in dit onderdeel in de eigen organisatie? 

Ja [I 
Nee [I 

8.5 Afspraken over beheer en onderhoud: in dit onderzoek gaat het niet om de beheer- en onderhoudsfase op 

zich maar om de afspraken die u er in de beginfase van de ontwikkeling over wilt maken. Deze komen bij hogere 

of slimmere investering in het begin veelal ten goede aan de beheer- en onderhoudswerkzaamheden op langere 

termijn. Heeft u veel expertise en competenties die nodig zijn in dit onderdeel in de eigen organisatie? 

Ja [I 
Nee [I 



Wilt u in onderstaande mogelijkheden aankruisen hoe belangrijk u inspraak in het procesonderdeel vindt? 

Toelichting score: 

Onder inspraak worden de volgende 5 niveaus verstaan die ook in de antwoordmogelijkheden terugkomen: 

I 

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 

Code : Belang Inspraak 
1 =niets, 5 =bepalend 

1 2 3 4 5 

1 A 1 Het samenstellen van een visie op inhoud onderwijs met alle ambities [] [] [] [] !I 
1 .2 Het vertalen van een onderwijsvisie naar een huisvestingsvisie en strategie [] !I !I !I !I 
I.A :J Het politieke draagvlak creêren !I !I !I !I !I 
1.A 4 Het opstellen van de randvoorwaarden voor het project !I !I !I !I !I 
! A5 De belrekking van de partijen uit de wijk voor draagvlak [] !I !I !I !I 
1 fl Het opstellen van gewenste competenties en waarde van partners !I !I !I !I !I 
1.A I De keuze van mogelijke partners voor een eventuele Mulli Functionele Accommodatie !I !I !I !I !I 
1 A 8 Het opbouwen en vastleggen van verwachtingen en vertrouwen tussen gemeente en partners !I !I !I !I !I 
1.A.9 De intentieovereenkomst opstellen !I !I !I !I !I 
1 R 1 Hel uitvoeren van haalbaartleidsstudies voor het project !I [I !I (] (] 
1 8 .2 Het opstellen van de projectdefinitie in het Integraal HuisvestingsPian !I !I !I !I !I 
t .B 3 Het opstellen van een programma van uitgangspunten, functies en prestatie-eisen !I (] !I !I [] 
1.8.4 De procedures volgen die bij (Europees, boven € 5,15 mln) aanbesteden verplicht zijn !I !I !I !I !I 
1 B 5 De keuze voor een geïntegreerde contractvorm (alle bouwonderdelen door 1 team) !I !I !I !I !I 
1 8 .6 Het opstellen van het Programma van Eisen voor de dialoog met opdrachtnemers [] [] [] [] !I 
1 B 7 De keuze voor een selectie van preferente opdrachtnemers [] [] [] [] [] 
I B B De keuze voor private financiêle middelen in basisscholen [] [] [] [] [] 
1 B 9 De risicoverdeling in kaart brengen voor de betrokken partijen [] [] [] [] !I 
1.C.1 De coördinatie van alle betrokkenen uit de school in de uitwerking van de uitgangspunten [] [] [] [] [] 
1.C.2 De selectie van de architect [] [] [I [] [] 
1.C.3 Het ontwerpproces, het bewaken van de visieuitgangspunten en vastgestelde ambities [] [] [] [] [] 
1.C.4 Bezoek referentieprojecten ten behoeve van keuze (vonngeving) concept [] [] [] [] [] 
1.C 5 De beoordeling van tenders a.h.v. gunningscntena [] [] [] [] [] 
1.C.5 Wijzigingen kunnen maken tijdens de gedetailleerde uitwerking van het ontwerp [] [] [] [] [] 
"1.0.1 Het verzorgen van de benodigde vergunningen [] [] [] [] [] 
102 De locatie en het gebruik van tijdelijke huisvesting [] [] [] [] [] 
1 0 ,3 Eisen I afspraken m.b.t. hinder voor de school of de buurt tijdens de realisatie [] [] [] [] [] 
1 IJ.4 De eisen m.b.t. de doorlooptijd van de realisatie [] [] [] [] [] 
1 D 5 Wijzigingen tijdens de bouw m.b.t. eerder gemaakte beslissingen [] [] [] [] [] 
IE 1 De verantwoordelijkheid voor financieel beheer (exploitatie) [] [] !I [] [] 
I F: .2 Afspraken inzake inhoudelijk beheer (integrale programma's, doortopende leertijnen, etc) [] [] [] [] [] 
1 E 3 Afspraken inzake facilitair beheer (schoonmaak, verhuur van ruimten aan derden, etc.) [] [] [] !I [] 
1 .E. 4 De kosten voor de lange termijn vastleggen [] [] [] [] [] 
1_E 5 Inspectie en kwaliteilsmetingen; welke partij en hoe intensief [] [] [] [] [] 
1 E G Investeren in maalregelen om beheer en onderhoud te venninderen [] [] [] 11 [] 



Wilt u hieronder per tweezijdige vergelijking aangeven bij welke van de twee procesonderdelen u inspraak belangrijker 

vindt, of een hoger niveau van inspraak wenst: · 

Toelichting score: 
1 =neutraal, beide onderdelen krijgen evenveel voorkeur 
3 = het onderdeel krijgt enigszins meer voorkeur dan het andere 
5 = het onderdeel krijgt zeker meer voorkeur dan het andere 
7 = het onderdeel krijgt veel meer voorkeur dan het andere 
9 = het onderdeel krijgt absoluut en aantoonbaar veel meer voorkeur dan het andere 

Voorbeeld: 

U wilt in bovenstaand voorbeeld bij de keuze van een nieuwe auto zeker meer inspraak in het formaat dan in de kleur. 

Coo~ 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

2A Visievorming 11 [] !I [] ll !I 11 [] 11 Opstellen uitgangspunten 

21'1 Visievorming 11 [] 11 !I [J (] IJ !I IJ Afspraken uitwerking programma 

2C Visievorming IJ [] !I !I 11 !I 11 !I IJ Afspraken bouw programma 

~0 Visievorming ll 11 11 !I IJ !I IJ !I [] Afspraken beheer en onderhoud 

2 Opstellen uitgangspunten IJ !I 11 11 11 !I 11 !I 11 Afspraken uitwerking programma 

2F Opstellen uitgangspunten IJ !I IJ [I 11 !I 11 !I IJ Afspraken bouw programma 

2G Opstellen uitgangspunten IJ 11 IJ 11 11 !I Cl !I IJ Afspraken beheer en onderhoud 

2 H Afspraken uitwerking programma 11 !I IJ !I IJ !I [J 11 11 Afspraken bouw programma 

2. 1 Afspraken uitwerking programma 11 !I 11 !I ,,
1 

11 11 11 11 Afspraken beheer en onderhoud 

2 J Afspraken bouw programma IJ 11 11 11 11 11 11 11 11 ~ Afspraken beheer en onderhoud 



Wilt u hieronder per tweezijdige vergelijking aangeven bij welke van de twee karakteristieken u belangrijker vindt en in 

welke mate: 

Toelichting karakteristieken: 

Lage prijs en kosten: niet alleen de stichtingskosten blijven laag maar door maatregelen bij de stichting zijn de 

exploitatiekosten ook laag. 

Hoge productwaarde: het product heeft een hoge waarde en voldoet in hoge mate aan uw (kwalitatieve) 

verwachtingen. Hoe hoger de productwaarde, hoe meer tevreden u bent. 

Gewenst proces : het proces is vloeiend verlopen en volledig naar wens. U heeft precies de betrokkenheid 

gekregen die u wenste. 

Korte doorlooptijd: de doorlooptijd is zeer kort en er treedt geen vertraging op. 

Hoge betrouwbaarheid organisatie: de organisatiestructuur is transparant en alle betrokken partners tonen een 

hoge betrouwbaarheid aan elkaar. 

Transparante informatie en communicatie: de informatie- en communicatiestructuur liggen goed verankerd in 

de organisatie waardoor er weinig onduidelijkheid is en er geen verrassingen optreden. 

Toelichting score: 

1 = neutraal, beide onderdelen krijgen evenveel voorkeur 

3 =het onderdeel krijgt enigszins meer voorkeur dan het andere 

5 = het onderdeel krijgt zeker meer voorkeur dan het andere 

7 = het onderdeel krijgt veel meer voorkeur dan het andere 

9 = het onderdeel krijgt absoluut en aantoonbaar veel meer voorkeur dan het andere 

code 8 7 5 3 1 3 5 7 9 

8A Lage prijs en kosten l 'l IJ IJ IJ 11 [J IJ [J 11 Hoge productwaarde 

ee Lage prijs en kosten IJ [J I) [J ll [J 11 [J 11 Gewenst proces 

8C Lage prijs en kosten IJ [I IJ [J 11 [I IJ [] (] Korte doorlooptijd 

80 Lage prijs en kosten 11 [] 11 [I IJ [J IJ [] [I Hoge betrouwbaarheid organisatie 

61' Lage prijs en kosten u [J u [I ll [J IJ [J IJ Transparante informatie en communicatie 

8F Hoge procuetwaarde 11 [J fl IJ 11 [J n [J 11 Gewenst proces 

8G Hoge productwaarde IJ IJ [J [J [J [J [J [J [J Korte doorlooptijd 

n 1 Hoge productwaarde (( [] (( IJ IJ !I 11 [J (( Hoge betrouwbaarheid organisatie 

8 1 Hoge productwaarde IJ 11 (J 11 IJ IJ (( IJ IJ Transparante informatie en communicatie 

8J Gewenst proces [J IJ IJ IJ (( [J [J IJ () Korte doorlooptijd 

8.K Gewenst proces IJ IJ IJ 11 IJ IJ 11 11 IJ Hoge betrouwbaarheid organisatie 

BL Gewenst proces [I IJ IJ IJ 11 11 IJ IJ IJ Transparante informatie en communicatie 

eM Korte doorlooptijd IJ IJ 11 11 11 11 11 (( IJ Hoge betrouwbaarheid organisatie 

8N Korte doorlooptijd IJ IJ IJ IJ IJ IJ IJ 11 IJ Transparante informatie en communicatie 

BO Hoge betrouwbasmeid organisatie 11 11 11 IJ tl IJ [) 11 [) Transparante informatie en communicatie 
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Wilt u na afronding van de analyse een samenvatting van de resultaten 
ontvangen? 

[ 1 
[ 1 

Ja, mijn e-mailadres is: 
Nee 

Eventuele opmerkingen: 
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Toelichting score: 
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6 "" 1'\el on.derd~e! klljQl ttkermeervoorkeur dan het andere 
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Figuur 111 .5.1: screenshot online survey 
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111.6: 

111.6.1 

ANALYSE UITWERKINGEN 

MOGELIJKE WENSEN ACHTERHALEN 

Als een opdrachtgever het initiatief neemt om huisvesting te (her)ontwikkelen dan ontvouwt zich een omvangrijk 

proces waarin keuzemomenten centraal staan. In dit onderzoek staat het proces tot aan de gunning van het werk 

aan een aanbieder ter sprake. Van het initiatief tot aan de gunning is een proces waarin veel partijen aan de orde 

komen en waarin de opdrachtgever besluit om deze partijen in meer of minder mate invloed te laten uitoefenen op 

het proces. Om dit te toetsen in een survey is een opsomming nodig van de mogelijke wensen. Er zijn eisen die 

door Nederlandse en Europese wetgeving aan het proces worden gesteld. Deze zijn in het bijzonder van kracht op 

projecten die door een publiek orgaan worden aanbesteed. Aan deze eisen dient het proces uiteraard te allen tijde 

te voldoen. De wensen die in deze deelanalyse aan de orde komen staan binnen de kaders van de wettelijk 

gestelde eisen. De wettelijk gestelde eisen blijven verder buiten beschouwing. De input voor de op te stellen lijst 

van wensen wordt uit literatuur, een brainstormsessie en gestructureerde interviews gehaald. Wensen die 

rechtstreeks betrekking hebben op het huisvestingsproduct worden buiten beschouwing gelaten. 

1.1 Brainstormsessie 

De input uit de literatuur is gebruikt om een brainstormsessie op te zetten met verschillende experts op het gebied 

van onderwijshuisvesting binnen Heijmans. Het programma van deze brainstorm, gebaseerd op een 

kettingassociatie, is in bijlage 111.2 gevoegd. De uitkomst van de brainstorm behelst de dimensies Doel en 

Procesonderdelen Deze zijn gestructureerd in kaart gebracht tijdens de sessie en in tabel 111.6.1, alsmede in 

bijlage 111.2 te vinden. 

Tabellll.6.1: Dimensies 'doelen' en 'procesonderdelen' 

Lage prijs en kosten: 

Hoge productwaarde: 

Gewenst proces: 

Korte doolooplijd: 

Dimensie: Doelen 

Niet alleen de stichtingskosten blijven laag maar 

door maatregelen bij de stichting zijn de 
exploitatiekosten ook laag. 

Het product heeft een hoge waarde en voldoet in 
hoge mate aan 1.m (kwalitatieve) verwachtingen. 
Hoe hoger de productwaarde, hoe meer 
tevreden u bent. 

Het proces is vloeiend verlopen en volledig naar 

wens. U heeft precies de betrokkenheid 
gekregen die u wenste. 

De doorlooptijd is zeer kort en er treedt geen 
vertraging op. 

Hoge betrouwbaarheid De organisatiestructuur is transparant en alle 
organisatie: betrokken partners tonen een hoge 

betrouwbaarheid aan elkaar. 

Transparante lnfonnatie De informatie- en communicatiestructuur liggen 
en communicatie: goed verankerd in de organisatie waardoor er 

weinig onduidelijkheid is en er geen 

verrassingen optreden. 

1.2 Interviews 

Vislevorming: 

Opstellen van 
uitgangspunten: 

Afspraken over de 
uitwerking van het 
programma: 

Dimensie: Procesonderdelen 

De fase waarin u het idee heeft voor niei.M'e huisvesting of 
verandering aan bestaande en dit uitwerkt in een kader van 
verschillende visies. 

Vanuit de verschillende visies vertaalt u de wensen en eisen 
in concrete uitgangspunten voor de projectuitwerking. Er 
worden ook reglementaire procedures doorlopen I.b.v. de 
aanbesteding. 

In dil onderzoek gaat het niet om de ontwerpfase op zich 
maar om de afspraken die u er in de beginfase van de 
ontwikkeling over witt maken. 

Afspraken over de bouw In dil onderzoek gaat het niet om de realisatiefase op zich 
van het programma: maar om de afspraken die u er in de beainfase van de 

ontwikkeling over wilt maken. 

Afspraken over beheer en In dit onderzoek gaat het niet om de beheer- en 
onderhoud tijdens onderhoudsfase op zich maar om de afspraken die u er in de 
exploitatie: beginfase van de ontwikkeling over wilt maken. Deze komen 

Vervolgens zijn gestructureerde interviews gehouden om de dimensie van de sub-onderdelen in kaart te brengen. 

De interviews zijn gehouden bij partijen die uiteenlopende perspectieven hebben bij het ontwikkelen van 

huisvesting. Zo zijn een architect (specialisme basisscholen), een ambtenaar van een gemeente (afdeling jeugd 

en onderwijs), adviseurs in onderwijshuisvesting, een ontwikkelaar en twee grote bovenschoolse besturen 

benaderd. Door met hen gestructureerd een vragenlijst af te werken over de problematiek van (her)huisvesting 

van basisscholen, zijn de verschillende sub-onderdelen van het proces tot gunning achterhaald. Opdrachtgevers 

wensen in deze sub-onderdelen in meer of mindere mate ondersteuning. De lijst met sub-onderdelen is 

weergegeven in bijlage 111.2. De uitgewerkte interviews zijn in bijlage 111.3 gevoegd. 



111.6.2 ACHTERGRONDVARIABELEN ACHTERHALEN 

De populatie is de groep mogelijke opdrachtgevers voor huisvesting van primair onderwijs zijnde gemeenten, 

bovenschoolse besturen of schooldirecties (op zichzelf opererend). Zoals in vrijwel ieder onderzoek is er een 

onderscheid tussen de onderzoekseenheid (potentiële opdrachtgevers) en de waarnemingseenheid (het zijn 

uiteindelijk mensen die vanuit een bepaalde rol en organisatie de enquête invullen). Op collectief niveau is de 

onderzoekseenheid dus niet hetzelfde als de waarnemingseenheid, echter door bij de steekproef zoveel mogelijk 

de enquête te versturen naar de verantwoordelijke voor huisvesting (van primair onderwijs) binnen de organisatie 

wordt dit verschil geminimaliseerd. 

Aan de verschillende opdrachtgevers zijn kenmerken verbonden die van invloed kunnen zijn op de keuzes die ze 

maken. Deze invloeden moeten als achtergrondvariabelen in kaart worden gebracht. Welke 

achtergrondvariabelen er mogelijk een rol spelen is in kaart gebracht door een semi-gestructureerd interview te 

houden met een huisvestingsprojectleider van een bovenschools bestuur. Het voordeel van een semi

gestructureerd interview is de flexibiliteit die tot meer diepgang in achtergrondvariabelen leidt. Het interview wordt 

afgenomen aan de hand van een interview guide, die vastgestelde onderwerpen bevat [A. Bryman, 2004]. 

Ongestructureerde interviews, waarbij de onderzoeker na de eerste vraag slechts aanhaakt op wat de 

geïnterviewde aandraagt, vinden in het gehele onderzoek niet plaats. Uiteindelijk wordt de hiërarchie van wensen 

die uit de survey blijkt getoetst aan de achtergrondvariabelen om te beoordelen of er clusters van opdrachtgevers 

te vormen zijn met specifieke achtergrondvariabelen. Dit is waardevolle informatie bij het pro-actief benaderen van 

opdrachtgevers. Wanneer de achtergrondvariabelen bekend zijn kan het beïnvloedingsproces erop afgestemd 

worden. De achtergrondvariabelen zijn: 

Rol 

Allereerst is de rol van de opdrachtgever in het proces van grote invloed op zijn wensen. De rol wordt bepaald 

door het eigendom van het vastgoed. Er is een unieke situatie in het primaire onderwijs: de dubbele financiële 

stroming richting de school vanuit het Rijk en de gemeente. Het verschil ontstaat tussen economisch eigenaar en 

juridisch eigenaar. De economisch eigenaar (in veel gevallen de gemeente) van het vastgoed heeft de objecten op 

haar balans staan en heeft de verantwoordelijkheid voor de stichtingskosten van de huisvesting. De juridisch 

eigenaar (in veel gevallen het schoolbestuur) heeft wat betreft huisvesting slechts de plicht het te onderhouden 

met het budget dat door het Rijk ter beschikking wordt gesteld (in de nieuwe Lumpsum regeling is dit een niet

geoormerkt deel van de totale vergoeding voor het voorzien in onderwijs). Het gevolg is dat bij de ontwikkeling van 

huisvesting tegenstrijdige belangen optreden. De economisch eigenaar wil in de stichting besparen terwijl de 

juridisch eigenaar in de exploitatie wil besparen en hiervoor in de stichting best extra wil investeren. Er zijn vier 

scenario's aanwezig in de praktijk die in figuur 111.6.1 uiteen gezet zijn. 

In dit onderzoek worden wensen van gemeenten en schoolbestuurders geanalyseerd. Beiden hebben vanuit een 

bepaald perspectief wensen en een doel in het proces tot gunning. Vanuit dat uitgangspunt wordt in het onderzoek 

het meest gewenste proces ontworpen. Dit leidt tot vier aparte enquêtes waarin de respondent wordt gevraagd 

vanuit één van onderstaande perspectieven antwoord te geven op de vragen: 

Het schoolbestuur/directie als juridisch eigenaar; 

Het schoolbestuur/directie als economisch en juridisch eigenaar; 

De gemeente als economisch eigenaar; 

De gemeente als economisch en juridisch eigenaar. 



Opdrachtgever r In hel inlegraai huisveslingsplan van de gemeente word! voor lange Iermijn strategisch 
vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden over die periode verdeeld worden. Middels een 
convenani wordt mei schoolbesluren vastgelegd wie de rol van opdrachtgever/bouwheer 

'-----.,...,....,,.::--..._ ------- vervult en dus in welke mate coördinator en aanspreekpunt in het bouwproces is 

Doel en wensen 

1 SëhOOîbèSiuur draag! fasi van 
exploitatiekosten mei Lumpsum vergoeding en 

Economisch eigendom: gemeente gemeente vanuil haar zorgplicht alleen van de 
Jurid;sch eigendom: schoolbestuur l~-~~:hting a .:::• -::..t: _ = __... ....,....... ...::::: 

Situatle 1: 

Situalle 2: 1 Gemeente decentraliseert bevoegdheden en 1 

Economisch eigendom: schoolbesluur 1 school knJ91 volled1ge verantwoordelijkheid:. er i 
Eigenaar g . vergoed111g van de gemeente · r Juridisch ei endom: schoolbesluur j worden afspraken gemaakt voor de financ1ele 1 

Sltualie 3: rGe'mèên'te h'eeft vofiedigë.(ifnaiÎciêiëj' ----1 
..._ _________ _.,. Economisch eigendom: gemeente 

1 

verantwoordelijkheid en slei! de huisvesting I 
Juridisch eigendom: gemeente Ier bruikJeen aan hel schoolbesluur 1 - .. _ -- --~--- . 
Situalle 4: 1·-:;;:~~=~egii!~~:~:è~iP-ó:::~:u~:~:i,. 
Economisch eigendom: derde partij 
Juridisch eigendom: derde part1j j in bruikleen aan schoolbesluur Ier beschikking 1 

:_;<_'!'11 __________________________ ______ ________ . ____ _ 

Figuur 111.6.1: de rol van de opdrachtgever als achtergrondvariabele. 

Professionaliteit 

De professionaliteit wordt geïnterpreteerd door het formaat van de organisatie. Van de respondent wordt 

verzameld of hij ambtenaar van de gemeente of directielid van een school of schoolbestuur is. In het tweede geval 

wordt gevraagd over hoeveel scholen het bestuur gezag heeft. Dit kan een 'éénpitter' zijn dat slechts over één 

school gezag voert, tot een bestuursorganisatie voor ongeveer vijftig scholen in een regio. 

Visie op onderwijs 

Professionalisering van opdrachtgeverschap houdt ook in dat te werk wordt gegaan vanuit een vooraf bepaalde 

visie en strategie. Om in kaart te brengen hoeveel de respondent hier al over nagedacht heeft worden nog twee 

vragen gesteld die betrekking hebben op een visie op ontwikkelingen in het onderwijs. Een combinatie van 

antwoorden op deze vragen maakt het mogelijk groepen respondenten te clusteren die verschillende visies op 

onderwijs hebben. 

Type onderwijs 

Schoolbesturen dienen aan te geven vanuit welke geloofsovertuiging en vanuit welk type onderwijs zij opereren. 

Er zijn enkele antwoordmogelijkheden gegeven evenals een optie anders en gemengd, zodat alle mogelijkheden 

ingevuld kunnen worden. Niet alle mogelijkheden zijn weergegeven omdat dit er teveel zijn en de kans klein is dat 

ze in de steekproef vallen. 

Locatie 

Bij het achterhalen van de achtergrondvariabelen is door experts aangegeven dat de huidige locatie van 

schoolbesturen en hun scholen van invloed kan zijn op hun wensen. Als bijvoorbeeld een basisschool in een wijk 

staat waarin veel problemen zich voordoen dan heeft het bestuur wellicht een andere kijk op de ontwikkeling van 

huisvesting dan wanneer de school in een dorp staat waar weinig gebeurt. Omdat het vragen naar de precieze 

locatie aan de respondent te veel variabelen zal opleveren is gekozen om de locatie in kaart te brengen als 

beoordeling van de respondent op twee stellingen over zijn huidige locatie. Aan schoolbesturen die over meer 

scholen gezag voeren, wordt verzocht de meest recente ontwikkeling te beschouwen en de enquête ook vanuit 

dat oogpunt in te vullen. De stellingen betreffen de sociaal-economische sterkte en het stedelijke karakter van de 

locatie. 

Competenties op procesonderdelen 

Omdat het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen waar een aanbiedende partij op grote schaal een 

coördinerende rol kan spelen vóór de gunning, moet de respondent worden gevraagd welke competenties zij 

organisatie reeds bezit. In de enquête wordt hem gevraagd hoe belangrijk hij inspraak op verschillende 

procesonderdelen vindt. Hieraan voorafgaand moet de respondent eerst aangeven of zijn/haar organisatie 

voldoende competenties bezit om dit procesonderdeel zonder ondersteuning uit te voeren. De procesonderdelen 



111.6.3 

zijn in bijlage 111.2 in de figuur getoond. De aanwezige competenties zijn achtergrondvariabelen omdat wordt 

verwacht dat bij meer competente organisaties men andere wensen heeft dan bij organisaties die vaker 

ondersteuning inkopen. 

METHODOLOGISCHE INSTRUMENTEN 

3. 1 Methode van paarsgewijze vergelijking 

Sinds de jaren zeventig publiceerde Thomas L. Saaty een belangrijke reeks artikelen gewijd aan een oplossing 

voor type van probleem waarbij alternatieven moeten vergeleken worden op basis van moeilijk rechtstreeks 

kwantificeerbare criteria. Hij noemde zijn oplossing Analytic Hierarchy Process (AHP). Het AHP is een 

beslissingsmodel uit de Multi Criteria Decision Analyses. De paarse vergelijking, de uitkomst zijn 

gewichtspercentages van procesonderdelen , is de eerste stap van de AHP. 

Pair Wise Comparison (paarse 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. 

De criteria, in dit geval de procesonderdelen , worden tegen elkaar uitgezet waarbij de respondent niet alleen de 

voorkeur uitspreekt voor een criterium maar tevens hoe groot deze voorkeur is. Omdat de wensen in kaart worden 

gebracht als de mate van inspraak worden de criteria ook tegen elkaar uitgezet waarbij de respondent aangeeft 

waarbij hij inspraak belangrijker vindt. De volgende verbale schaal wordt hierbij gehanteerd: 

Paarsgewijze vergelijking 
1 = neu~aal. beide onderdelen krijgen evenvHIYDOit.eur 

3 = het onderdeel krijgt enigszins meer voor1<eur den het endere 

5 • het onderdeel krijgt zeker m..r YDOit.eur dan hel andere 

7 = het onderdeel krijlll YHI m..r YDOit.aur dan helandere 

9 • hel onderdaal krijgtabaoluut en aantoonbaar veel meer voorl<eur dan het andere 

975313571 

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

Figuur 111.6.2: schaal en opbouw van de paarsgewijze vergelijking 

Het keuzeproces bij niet kwantitatieve criteria wordt bemoeilijkt door de subjectiviteit. De hiërarchie die ontstaat, is 

een betere afspiegeling van een beoordeling van subjectieve criteria, numeriek gemaakt, dan wanneer de criteria 

onafhankelijk gescoord zouden worden [T.L. Saaty, 1990]. 

3.2 Pretest enquête en steekproef 

Alvorens de enquête is verstuurd naar de steekproef is deze getoetst bij een ontwikkelaar en twee grote 

bovenschoolse besturen. Tevens is de enquête voorgelegd aan twee docenten methodologie op de TUle (fac. 

Wiskunde en fac. Bouwkunde) waarbij gecontroleerd is of de doelstellingen bereikt worden met de gebruikte 

vragen. Hier kwam een positief resultaat uit. De enquête is geprogrammeerd met hulp van een software engineer 

van de faculteit Bouwkunde zodat deze volledig digitaal op internet ingevuld kan worden en de resultaten naar 

SPSS geëxporteerd kunnen worden. 

Van de Vereniging Nederlandse Gemeenten 11 (VNG) is een lijst met alle gemeenten verkregen waaruit de 

steekproef is getrokken. Een lijst met alle basisscholen en de besturen die er gezag over voeren is verkregen van 

het Agentschap van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 12 (CFI). Vervolgens is uit de gemaakte 

groeperingen aselect een aantal eenheden getrokken welke de enquête per e-mail toegestuurd krijgen. Dit heet 

een (disproportioneel) gestratificeerde steekproef. In totaal zijn 1878 potentiële opdrachtgevers benaderd , 

11 Zie: www.vng .nl 
12 Zie: www.cfi.nl 



waarvan 161 gemeenten, 281 schoolbesturen en 1436 schooldirecties. De uiteindelijke minimale steekproef 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. steekproefgrootte 
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. Er komt dan een steekproefgrootte uit de formule van 96. 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 frequentieverdeling van de deelpopulatie in de gehele populatie. Via de website 

onderwijspaleis 13 is van de laatste vier jaar de projecten in 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 formeel opdrachtgeverschap als 

verhouding voor de steekproef te kiezen. Deze verhouding tussen gemeenten en schoolbesturen is bij benadering 

50-50. Binnen de deelpopulatie schoolbestuur wordt overigens de verhouding 50-50 aangehouden voor scholen 

die onder het gezag van een bovenschools bestuur vatten en de zogenoemde éénpitters [H. Noppers, 2007]. 

Gewenste en werkelijke verhouding van deelpopulaties zijn in figuur 111.6 .3 weergegeven. 

Tabellll.6 .2: Verhoudingen steekproef 
Gewenst: 

Rol: 
Schoolbestuur 
Schooldirectie 
Gemeente 
Totaal: 

''"' 

Aantal: 
24 
24 
48 
96 

• Schoolbestuur 

0 Schooldnclie 

• Gerr.ent. 

Figuur 111 .6.3: verhoudingen steekproef 

Werkelijk: 

Rol: 
Schoolbestuur 
Schooldirectie 
Gemeente 
Totaal: 

.... 

Aantal : 
46 
112 
51 
209 

• Sehoobesnu 

0 Schooldr.ctie 

•Gerreente 

Om een zo groot mogelijke respons te krijgen is de volgende aanpak gehanteerd: 

Er is contact opgenomen met de steekproef om de verantwoordetijken onderwijshuisvesting te achterhalen; 

Een aankondigingmail is verstuurd uit naam van de student; 

De enquête kan online gedurende drie weken worden ingevuld in de eigen tijd van de respondent; 

Het bedieningsgemak is zo eenvoudig mogelijk gemaakt; 

Non-respons is nagebeld om de reden van non-respons te achterhalen. 

Dit heeft geresulteerd in een steekproefgrootte van 209 respondenten wat neerkomt op een respons van ruim 

11%. De steekproefomvang overschrijdt de minimale grootte van 96 respondenten ruimschoots en dus kan 

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

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

13 Zie www.onderwijspaleis .nl 
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Non-respons 

Steekproeffouten zijn toevallig of systematisch. Toevallige fouten zoals een afwijkende frequentieverdeling in de 

respons is moeilijk uit te sluiten. Systematische fouten zijn uitgesloten doordat een a-selecte steekproef wordt 

uitgevoerd. Niet-steekproeffouten worden veroorzaakt door non-respons, een onvolledig steekproefkader of door 

codeerfouten . Non respons is nagebeld om te achterhalen of sprake kan zijn van een niet-steekproeffout Om de 

redenen van een niet-steekproeffout ten gevolge van non-respons te bepalen zijn 14 respondenten gecontacteerd. 

De redenen van non-respons zijn: nooit meewerken aan enquêtes (8 personen), geen tijd (13 personen), te lang 

(11 personen), twijfeling aan de anonimiteit (1 persoon) en niet van toepassing cq. niet kunnen inleveren (4 

personen) . Velen gaven meerdere van de genoemde redenen op. Op basis van de gegevens van de non

respondenten kan niet worden vastgesteld dat er sprake is van een niet-steekproeffout 

3.3 Factoranalyse 

De 5 procesonderdelen uit de figuur met dimensies zijn in de survey gebruikt als schaal voor de 34 sub

onderdelen die in de kolom ernaast staan . De opbouw van de schaal dient te worden geverifieerd opdat met 

zekerheid kan worden gesteld dat respondenten hetzelfde verstaan onder de termen. Het toetsen van scores op 

procesonderdelen is pas geoorloofd als deze hetzelfde meten als de items die eronder vallen. Feitelijk moet 

worden getoetst of de paarsgewijze vergelijking de juiste methoden is om de gewenste inspraak in 

procesonderdelen in kaart te brengen. De schaal die is gebruikt is verantwoord uit interviews. 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 . De 34 variabelen (items) worden onderworpen aan een 

Principle Components Analysis (PCA) met behulp van SPSS. Een Kaiser-Meyer-Oikin Measure of Sampling 

Adequacy (KMO) van 0,887 en een Barlett's Test of Sphericity waarde van 0,00 tonen aan dat de resultaten 

geschikt zijn om een factoranalyse op toe te passen (vereiste waarden respectievelijk> 0,6 en< 0,05) . 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Oikin Measure of Sampling 
Adequacy. ,886 

Bartlett's Test of Approx. Chi-Square 3785,254 
Sphericity df 561 

Sig. ,000 

Figuur 111.6.4: KMO and Bartlett's test voor Principal Component Analysis 

Allereerst moet worden bepaald hoeveel factoren te onderscheiden zijn in de resultaten. Het aantal significante 

factoren wordt bepaald aan de hand van een gestelde minimum 'eigenvalue' van 1 ,00. Dit leidt tot 7 factoren die 

onderscheiden kunnen worden. Een parallel analysis [M . Watkins, 2000]1eidt echter tot een aantal factoren van 6 

waarmee meer nauwkeurigheid wordt bereikt. Hierbij worden de eigenvalues van de respondenten vergeleken 

met een willekeurig gegenereerde data matrix. De eigenvalue van de respondenten dienen hoger te zijn dan de 

gegenereerde random eigenvalues. 

Tabellll.6 .3 vergelijking random eigenvectoren 

Nr. Random eigenvalue Eigenvalue respons Verschil 

1,8749 10,5960 8,721 1 

2 1,7513 3,8140 2,0627 

3 1,6618 2,2420 0,5802 

4 1,5949 1,7910 0, 196 1 

5 1,5264 1,5280 0,0016 

6 1.4660 1,3880 -0,0780 

7 1.4169 1,0750 -0 ,34 19 

8 1,3637 0,9790 -0 ,3847 

9 1,3158 0,8990 -0,4168 

10 1,2658 0,8050 -0,4608 

Met 6 factoren wordt 61,03% van de variantie verklaard (zie tabel 111.6.3) . In de pattern matrix (figuur 111.6.5) is te 

zien dat alle variabelen een hoge lading vertonen met minstens één van de componenten. Er vormt zich een 
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clustering in de matrix. Als vervolgens wordt gekeken naar de variabelen waaruit de componenten worden 

opgemaakt dan valt als belangrijkste verschil met de schaal uit de survey op dat het eerste procesonderdeel 

opgesplitst moet worden, waarbij het nieuwe procesonderdeel 'oriëntatie context' ontstaat. Die nieuwe schaal ziet 

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

Gompontent 

2 

3 

4 

5 

6 

Tabel 111.6.4: Latente factoren 
Latente variabele: Items: 

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

Visievorming 

Oriëntatie context 

Afspraken over beheer en 
onderhoud 

Opstellen van uitgangspunten 

Afspraken over bouw van het 
programma 

De selectie van de architect 
De beoordeling van tenders a.h.v. gunningscriteria 
Bezoek referentieprojecten ten behoeve van keuze (vormgeving) 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 

IMjzigingen kunnen maken tijdens de gedetailleerde uitwer1<ing van het ontwerp 
Het samenstellen van een visie op inhoud onderwijs met alle ambities 
Het vertalen van een ondervJijsvisie 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 draagvtak 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 leerlijnen, etc) 
Afspraken inzake facilitair beheer (schoonmaak, verhuur van ruimten aan derden. etc.) 
De kosten voor de lange termijn vastleggen 
Inspectie en kwaliteitsmeringen; 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 gelntegreerde contractvorm (alle bouwonderdelen door 1 team) 
De keuze voor private financiêle 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 
IMjzigingen tijdens de bouw m.b.t. eerder gemaakte beslissingen 

Daarnaast is de variabele 'intentieovereenkomst' verplaatst van 'visievorming' naar 'opstellen uitgangspunten'. De 

variabele 'keuze preferente aanbieders' is verplaatst van 'opstellen uitgangspunten' naar 'uitwerking programma'. 

De verklaring van de variantie in de variabele 'EU aanbesteden' kan zijn dat respondenten hierover, door gebrek 

aan kennis, veel onzekerheid hebben. Hierbij willen respondenten waarschijnlijk vroegtijdig duidelijke afspraken 

maken. De variantie bij de variabele 'keuze preferente aanbieder' is te verklaren doordat respondenten weinig 

ervaring hebben met geïntegreerde contractvormen en zodoende niet weten in welk (vroeg) stadium aanbieders 

moeten worden uitgenodigd om deel te nemen aan het zoeken naar een huisvestingsoplossing . Dezelfde 

verklaring lijkt te gelden voor de variabele omtrent de 'keuze voor partijen MFA'. 

De uitkomsten van de factoranalyse zijn geroteerd met een six-factor Oblimin rotation. Hierbij wordt voor elk nieuw 

gevonden variabele de verklaarde variantie gemaximaliseerd [J. Pallant, 2007]. In de Pattern Matrix, die 

geroteerde iteraties van de varianties aan de latente variabelen weergeeft, zijn de nieuwe variabelen herkenbaar 

gemarkeerd. De scores op de paarsgewijze vergelijking van procesonderdelen, waarmee in eerste instantie de 

gewenste inspraak mee wordt getoetst, wordt vervangen door een samenstelling van nieuwe procesonderdelen uit 

de factoranalyse. 
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Total Varianee Explained 

Initia! Eigenvalues Extraction Sums of Squared LoadinQs Rotatien 

Component Total % of Varianee Cumuialive % Total % of Varianee Cumuialive% Total 
1 10,417 30,638 30,638 10,417 30,638 30,638 5,994 
2 3,550 10,441 41,079 3,550 10,441 41,079 3,093 
3 2,189 6,438 47,517 2,189 6,438 47,517 3,527 
4 1,788 5,259 52,777 1,788 5,259 52,777 6,157 
5 1,499 4,408 57,185 1,499 4,408 57,185 4,975 

a U7& 4,048 I~ - U7t_ 4,048 '11~ 6,453 -
7 1,064 3,129 64,362 

8 ,978 2,876 67,238 

9 ,896 2,635 69,872 

10 ,797 2,343 72,215 

11 ,732 2,152 74,367 

12 ,716 2,105 76,472 

13 ,639 1,880 78,352 
14 ,628 1,847 80,199 

15 ,580 1,705 81,904 

16 ,552 1,623 83,527 

17 ,503 1,481 85,008 
18 ,456 1,342 86,350 

19 ,450 1,325 87,674 

20 ,425 1,250 88,924 

21 ,390 1,148 90,072 

22 ,354 1,040 91,112 

23 ,346 1,017 92,129 
24 ,319 ,938 93,067 

25 ,307 ,901 93,968 
26 ,298 ,875 94,844 

27 ,276 ,812 95,656 

28 ,260 ,764 96,420 

29 ,245 ,721 97,141 
30 ,236 ,694 97,834 

31 ,222 ,652 98,487 

32 ,203 ,597 99,084 
33 ,178 ,524 99,608 
34 ,133 ,392 100,000 

ExtractJon Method: Pnnc1pal Component Analys1s. 

a. When components are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 

Figuur 111.6.5: varianties behorende bij uitwerking Principal Component Analysis 



I 

Inspraak in visie op 
inhoud 

lnsprVertalenstrategie 
Inspraak in vertalen visie 
naar nui$vesting 

lns.prPolitiek Inspraak in 
creeeren politiek 
draagvlak 

lnsp!'Randvoorwaarden 
Inspraak in opstellen V!lfl 

randvoorw;Hirden 

lnspr9etlokkenen 
Inspraak in bellekken van 
>Mjkpartijen 
lnsprCompetenties 
Inspraak in competenties 
van partijen 

lnsptPartnenMFA 
Inspraak In keuze partijen 
MFA 

lnsptVerwachtingen 
Inspraak In opstellen 
verwachtingen 
lnspr 
Intentieovereenkomst 
Inspraak in opstellen 
intentieovereenkomst 

lnsprHaaJbaarheidstuche 
Inspraak in uitvoeren 
haalbaarheidsstudie 

lnsptaakOenHP Inspraak 
in opst&l1en 
projectdefinitie in IHP 

lnsprPvU lnspr-nk in 
opstden PvU 
lnsprEuropees/4:anbst 
Inspraak in JHocedures 
EU aanbe$le-den 

lnsptlntgi'Contrad 
Inspraak in keuze 
geinleweerd contract 

lnsprPvE Inspraak in 
opstellen PvE 
lnsptPtetc:)paNemers 
lnsprnk in keuze 
prefeJente aanbleeters 

lnsJ)fFinan Inspraak in 
keuze tinancieJe middelen 

lnsprRislcoKaart 
Inspraak in 
riaJcoverdel ing 

lnsprCocwdSdlooBagen 
Inspraak in coordinatie 
sc~lagen 

lnsprSetect.Atch Inspraak 
in selectie van architect 

lnsprOntwerpproces 
lnsl)faak In bewaken 
ontwerpproces 

lnsprAefProject Inspraak 
in bezoeken 
referentieprojeçten 

lnsprBeoordTenders. 
Inspraak in beOOfdeling 
tenders 

lnspr'WtjzlgOntwerp 
lnsptaak in wijzigingen 
tijdens uitwerking 

lnsprTijdetHuisvest 
Inspraak in gebruik 
tijdelijlee huisvesting 

lnsprHinder Inspraak in 
etsen lbv hinder 

lnsprOooOOoptijd 
Inspraak in bepalen eisen 

doorlooPlijd 
lnsprW;jzigBouw 
lnsj)faak in wijzigingen 
tijdens bouw 

lnspf'Veran lFinan 
lnsl)faak in financieel 
beheer 

lnsprlnhoudBeheer 
lnsj)faak in inhoudelijk 
beheer 

lnsprFaciiBeheer 
Inspraak in facilitair 
beheer 

InsprKesten Termijn 
lnsptaak in kosten lange 
Iermijn 

lnsptlnspectie lnsPfaak 
in inspecties kwaliteit 

lnsprlnveslBeheeren 
Onderhoud Inspraak in 
Investeringen tbv 
beheersred.lctie 

,olll 

-

Extraction Method: Principal Component Ana.ly5is. 
Rotatien Method: Oblimin with Kaiser Nol'malization. 

a. Rotation converged in 19 ilerations. 

Pattem Matrix • 

-,471 

-,335 

-,439 ,312 

,324 

-,341 

,370 

... 

Figuur 111.6.6: achterliggende factoren op de schaal van sub-onderdelen, geclusterde weergave 
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Structure Matrix 

Com onent 

lnsprVrsieinhoud 
Inspraak In visie op ,802 
Inhoud 

I nsprVe n alenstrategie 
Inspraak in vertalen visie .758 
naar huisvesting 

lnsprPolitiek Inspraak in 
eteeeren poliliek ,765 
draagvlak 

In sprR andvo orwa arden 
Inspraak in opstellen van ,677 -,351 
randvoorwaarden 

lnsprBetrokkenen 
Inspraak in betJekken van .759 
..,..;jkpartijen 

lnsprCompetenties 
Inspraak In competenties ,479 ,463 ,311 
van partijen 

lnsprPartnersMFA 
Inspraak in keuze panijen ,454 ,323 ,308 -,518 
MFA 

lnsprVerwachtingen 
Inspraak In opstellefl ,509 ,395 -,476 
verwachtingen 

lnspr 
Intentieovereenkomst 

,303 ,371 -,688 
Inspraak in opstellen 
intentieovereenkomst 

lnsprHaalbaarheklstudie 
Inspraak in uitvoeren ,368 ,391 -,705 
haalbaarheidsstudie 

lnspraakOeflHP Inspraak 
in opstellen ,303 -,801 
projectdefinitie In IHP 

lnsprPvU Inspraak In 
,339 -,725 

opstellen PvU 

lnsprEuropeesAanbst 
Inspraak in procedures -,434 ,465 -,611 
EU aanbesteden 

lnsprlntgrContract 
Inspraak in keuze ,431 ,355 ,310 ,375 -,6<1 
geïntegreerd contract 

ln$prPvE Inspraak in 
,479 ,423 -,586 opstellen PvE 

lnsprPrefOpdrNemers 
Inspraak In keuze ,628 ,3<8 ,379 ,3<6 -,620 
preferente aanbiedera 

ln$prFinan Inspraak in 
keuze financiele middelen ,411 ,396 -,494 

lnsprRisicoKaart 
Inspraak in ,323 ,311 ,358 -,625 
risicoverdeling 

lnsprCoordSchoollagen 
Inspraak In coordinatie ,485 ,390 ,340 ,386 
schoollagen 

lnsprSelectAfch Inspraak 
,749 ,435 ,333 -,365 in selectie van architect 

lnsprOntwerpproces 
Inspraak in bewaken ,758 ,373 ,407 -,313 
ontwerpproces 

lnsprRefProjecl Inspraak 
in bezoeken ,717 ,303 
referentieprojecten 

lnsprBeoordTenders 
Inspraak in beoordeling ,717 ,338 -,487 
tenders 

lnsprWijzigOntwerp 
Inspraak in wijzigingen ,705 ,389 ,459 
tijdens uitv.lerk:ing 

lnsprTijdeiHulsvest 
Inspraak In gebruik ,314 ,756 ·,392 
tijdelijke hui,vesting 

lnsprHinder Inspraak in 
,833 eisen tbv hinder 

lnsprOoorlooptijd 
Inspraak in bepalen eisen ,490 ,452 ,795 
doorlooptijd 

lnsprWijz;gBouw 
Inspraak in wijz;gingen ,547 ,504 ,702 -,351 
tijdens bouw 

lnsprVerantRnan 
Inspraak in financieel ,701 ,307 -,437 
beheer 

lnsprlnhoudBeheer 
Inspraak in lnhoude~jk ,325 ,483 ,754 
beheer 

lnsprFeciiBeheer 
Inspraak in faCilitair ,333 ,410 ,800 ,326 
beheer 

lnsprKostenTermijl 
Inspraak in kosten lange ,809 ,3<4 
termi;. 

Jnsprlnapeclie Inspraak 
,394 ,790 ,330 in inspecties kwaliteit 

lnsprlnvesiBeheeren 
Onderhoud lnspt"aak in 

,389 ,759 ,332 
investeringen tbv 
beheersreductie 

Extraction Method. Pftnc1pal Component Analys1s. 
Rotation Method: Obfimin with Kaiser NoJmalization. 

Figuur 111.3. 7: structure matrix behorende bij Principal Component Analysis 

Betrouwbaarheidsanalyse 

Na de factoranalyse is nagegaan of de items in de nieuwe procesvariabelen een goede meetschaal zijn voor de 

afhankelijke variabele, gewenste inspraak in het bewuste procesonderdeeL In onderstaande tabel kan gezien 
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worden dat Cronbach's Alpha voor bijna alle procesonderdelen groter is dan de gewenste 0,7 [R.F. DeVellis, 

2003]. Dit betekent dat de betrouwbaarheid van de meetschaal voldoende is (bij benadering is voor het tweede 

procesonderdeel de coëfficiënt ook voldoende) In de tabel wordt ook aangegeven wordt of het verwijderen van 

een item uit de schaal een positieve invloed heeft op de Cronbach's Alpha coëfficiënt van de schaal. Hieruit blijkt 

dat er geen hogere betrouwbaarheid van de schaal wordt gecreëerd door de eventuele verwijdering van items uit 

de schaal. De uitkomst van de betrouwbaarheidsanalyse betekent dat de schaal voor de zes procesonderdelen 

een betrouwbaar instrument vormen voor het meten van gewenste inspraak. De formule om Cronbach's Alpha te 

berekenen luidt: kr I (1+(k-1)r), met k =aantal indicatoren en r =gemiddelde paarsgewijze correlatie tussen de 

indicatoren [A.T.J. Nooij, 1995]. 

Tabellll.6.5: Betrouwbaarheid van de schaal van dimensies 
Procesonderdeel: 

1 Visievorming 
2 Oriêntatie context 
3 Opstellen van uitgangspunten 
4 Afspraken over uitwerking programma 
5 Afspraken over bouw programma 
6 afspraken over beheer en onderhoud tijdens exploitatie 

Cronbach's Alpha: Items verwijderen: 
0,704 geen 
0,680 geen 
0,860 geen 
0,847 geen 
0,837 geen 
0,869 geen 

Oe 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'. 

ACHTERGRONDVARIABELEN TOETSEN 

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

dat binnen de steekproef groepen te onderscheiden zijn. De volgende algemene kenmerken zijn van elke 

respondent achterhaald in de enquête: 

Rol; 

Hoeveelheid scholen onder gezag (in geval van schoolbestuur); 

Geloofsovertuiging; 

Onderwijsstroming; 

Vraag- of aanbodgestuurd onderwijs; 

Beoordeling locatie: 

sociaal-economisch; 

centrum-stedelijk ; 

Ideale integratiegraad in brede school; 

Motief voor eventuele brede school; 

Aanwezigheid van competenties op procesonderdelen. 

Het kan zijn dat tussen groepen consumenten verschillen bestaan wat betreft het relatief belang van inspraak in 

procesonderdelen. Om vast te stellen of deze verschillen significant zijn kunnen statistische toetsen worden 

uitgevoerd. Bij elke toets wordt als onafhankelijke variabele één van de algemene kenmerken gebruikt. De 

afhankelijke variabele is in dit geval het relatieve belang voor één van de procesonderdelen. Voor alle zes 

procesonderdelen wordt de invloed van de achtergrondvariabelen getoetst. Er moet eerst worden onderzocht of er 

aan de voorwaarden wordt voldaan die stellen dat groepen in de variabelen normaal verdeeld zijn in de 

uitkomsten en dat de varianties tussen de groepen gelijk zijn . Voldoen aan deze voorwaarden houdt in dat 

parametrische analysetechnieken kunnen worden toegepast. 

Voorwaarden bij achtergrondvariabele: Rol 

Om te toetsen of de variabele normaal verdeeld is in de verschillende groepen worden QQ-plots gemaakt die in 

figuur 111.6.8 zijn weergegeven. 
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Figuur 111.6.8: normal QQ-plots voor: Relatief belang inspraak in visievorm ing. voor twee rollen 

Op het oog kan worden vastgesteld dat er sprake is van een normale verdeling binnen de groepen. De punten in 

de QQ-plots liggen dicht bij de lijn die een normale verdeling weerspiegelt. In figuur 111.6.9 is een voorbeeld van de 

uitkomst van de Shapiro-Wilk toets voor normaliteit weergegeven. Er is getoetst of het relatieve belang van 

inspraak in de procesonderdelen normaal verdeeld is binnen de gestelde rollen. De gearceerde waarden zijn lager 

dan de vereiste significante waarde 0,05 waardoor de hypothese HO: er is sprake van een normale verdeling 

binnen de groepen, verworpen moet worden. Door het lage aantal gearceerde cellen en de QQ-plots waaruit 

normale verdeling valt op te maken, kan de hypothese HO: er is een normale verdeling binnen de groepen (rollen) 

worden aangenomen. Om te toetsen of sprake is van gelijke varianties binnen de groepen wordt een Levene's 

homogeniteittoets gedaan. De uitkomst is in figuur 111.6.10 weergegeven. Hierbij zijn alle waarden significant(> 

0,05) waardoor de nulhypothese HO: varianties binnen de verschillende groepen zijn gelijk, wordt aangenomen. 

De variabele is normaal verdeeld in de verschillende groepen. Shapiro-Wilk's test wijst uit dat sig. < 0,05. 

Daarom wordt HO: er is sprake van een normale verdeling binnen de groepen, aangenomen; 

De varianties binnen de verschillende groepen zijn aan elkaar gelijk. Levene's test wijst uit dat sig. > 0,05. 

Daarom wordt HO: varianties binnen de verschillende groepen zijn gelijk, aangenomen. 
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Tests of Normallty 

Kolmoaorov-Smimol Shaoiro-Wilk 

Rote Rol Stalistic df Sio. Stalistic df SiQ. 
F ACvisievorming 1 schoolbesluur as 

,164 23 .042 ,902 23 ,027 Inspraak in visievorming juridisch eigenaar 

2 Schoolbesluur als 
juridisCh en ,147 23 .200' ,666 23 .014 
economisch eigenaar 

3 Gemeente ars 
,069 26 ,200' ,960 26 ,671 

economisch eigenaar 

4 Gemeente als 
economische en ,094 25 .200' ,965 25 ,964 
juridisch eigenaar 

5 Schooldirectie als 
,140 61 .005 ,951 61 .OI& juridisch eigenaar -6 Schooldirectie als 

economisch en ,096 51 ,200' ,960 51 ,526 
juridisch eigenaar 

FACorientatie Inspraak in 1 Schoolbestuur als 
,159 23 ,138 ,945 23 ,226 orientatie context juridisch eigenaar 

2 Schoolbesluur als 
juridisch en ,135 23 ,200' ,944 23 ,217 
economisch eigenaar 

3 Gemeente ars 
,105 26 ,200' .988 26 ,987 economisçh eigenaar 

4 Gemeente als 
economische en ,092 25 ,200' ,973 25 ,725 
juridisch eigenaar 

5 Schooldirectie als 
,096 61 ,200' ,966 61 ,109 

juridisch eigenaar 

6 Schooldirectie als 
economisch en ,1 38 51 ,016 ,954 51 ,041 
juridisch eigenaar 

FACuitgangspunlen 1 Schootbestuur als 
,283 23 ,000 ,836 23 .0011 inspraak in juridisch eigenaar 

uitgangspunten 2 Schoolbestuur als 
juridisch en ,141 23 ,200' ,928 23 ,100 
economisch eigenaar 

3 Gemeente als 
,120 26 ,200' ,975 26 ,767 

economisch eigenaar 

4 Gemeente als 
economische en '159 25 ,104 ,950 25 ,254 
juridisch eigenaar 

5 Schooldirectie als 
,086 61 ,200' ,980 61 ,433 

juridisch eigenaar 

6 Schooldirectie als 
economisch en ,134 51 ,023 ,930 51 ,1101 
juridisch eigenaar 

FACuit-.wrking Inspraak 1 Schoolbestuur als 
,120 23 ,200' ,931 23 ,115 in uit-.wrking programma jurldisch eigenaar 

2 Schoolbestuur als 
juridisch en ,104 23 ,200' ,938 23 ,161 
economisch eigenaar 

3 Gemeente als 
,102 26 ,200' ,963 26 ,935 

economisch eigenaar 

4 Gemeente als 
economische en ,082 25 ,200' ,985 25 ,965 
juridisch eigenaar 

5 Schooldirectie als 
,074 61 ,200' ,984 61 ,621 juridisch eigenaar 

6 Schooldirectie als 
economisch en ,091 51 ,200' ,964 51 ,129 
juridisch eigenaar 

FACbouw inspraak in 1 Schoolbestuur als 
,171 23 ,078 ,929 23 ,103 bouw juridisch eigenaar 

2 Schoolbestuur als 
juridisch en ,100 23 ,200' ,933 23 ,129 
economisch eigenaar 

3 Gemeente als 
,139 26 ,200' ,939 26 ,130 

eC<Inomisch eigenaar 

4 Gemeente als 
economische en ,140 25 ,200' ,966 25 ,547 
juridisch eigenaar 

5 Schooldirectie als 
,059 61 ,200' ,978 61 ,351 juridisch eigenaar 

6 Schooldirectie als 
economisch en ,091 51 ,200' ,962 51 ,105 
juridisch eigenaar 

FACbeheer inspraak in 1 Schoolbestuur als 
,147 23 ,200' ,930 23 ,109 

beheer en onderhoud juridisch eigenaar 

2 Schoolbestuur als 
juridisch en ,123 23 ,200' ,946 23 ,238 
economisch eigenaar 

3 Gemeente als 
,129 26 ,200' ,966 26 ,525 economisch eigenaar 

4 Gemeente als 
economische en ,139 25 ,200' ,920 25 ,051 
juridisch eigenaar 

5 Schooldirectie als 
.106 61 ,085 ,948 61 Ot2 juridisch eigenaar __. 

8 Schooldire ctie ars 
economisch en ,119 51 ,070 ,971 51 .247 
juridisch eigenaar 

This is a lo.....er bound of the true stgmfteance. 

a. Liltiefors Significanee Correction 

Figuur 111.6.9: voorbeeld van Shapiro-\Nilk toets voor normaliteit binnen rollen op uitkomsten relatief belang 
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BIJLAGEN: 'Pro-actiéf in prlmalr onderwijs' 

Test of Homogeneity of Variances 

Levene 
Stalistic df1 df2 Sig. 

FACvisievorming 
,592 5 203 ,706 Inspraak in visievorming 

FACorientatie Inspraak in 
,223 5 203 ,953 orientatie context 

FACuitgangspunten 
inspraak in 1,076 5 203 ,375 
uitgangspunten 
FACuitwerking Inspraak 

1,083 5 203 ,371 in uitwerking programma 
FACbouw inspraak in 

1,110 5 203 ,356 bouw 
FACbeheer inspraak in 

2,198 5 203 ,056 beheer en onderhoud 

Figuur 111.6.10: levene's toets voor homogeniteit van varianties binnen de rollen in de uitkomsten van relatief belang 

De uitkomsten van de toetsen op normaliteit en homogeniteit van varianties deze voorwaarden zijn in tabel 111.6.6 

weergegeven, alsmede de uit te voeren toets bij die voorwaarden. 

Achtergrondvariabele: 

Rol 

Hoeveelheid scholen 

Geloofsovertuiging 

Onderwijsstroming 

Verhouding vraag
/aanbodgestuurd onderwijs 
Stelling sociaal-economische 
omgeving 
Stelling centrum-stedelijk 
karakter 
Gewenste integratiegraad 
brede school 
Motief voor eventuele brede 
school 
Aanwezige competenties op 
procesonderdelen 

ANOVA 

Tabel 111.6.6: Toetsingsmethodiek 

Normale Gelijke Te hanteren methode: 
verdeling: varianties: 

ja 

nee 

ja 

ja 

ja 

nee 

nee 

ja 

ja 

nee 

ja 

nee 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

ja 

nee 

one-way ANOVA 

Spearman's Rank Order Correlation 

one-way ANOVA 

one-way ANOVA 

one-way A NOVA 

Mann-VVhitney U toets 

Mann-VVhitney U toets 

one-way ANOVA 

one-way ANOVA 

Mann-VVhitney U toets 

Een toets die voor een situatie met de voorwaarden normale verdeling en homogene varianties in aanmerking 

komt is One-Way ANOVA. ANOVA staat voor analysis Qf varianee en is dus een techniek welke een vergelijking 

maakt tussen de varianties van meer dan twee groepen op afhankelijke variabelen, met de variantie binnen de 

groepen [J. Pallant, 2007]. De F ratio die wordt berekend representeert de variantie tussen de groepen gedeeld 

door de variantie binnen de groepen. Een hoge F geeft dus aan dat er meer variantie bestaat tussen de groepen 

dan binnen de groepen wat betreft de scores op de afhankelijke variabele. Het significantieniveau is 0,05. 

Onderstaande tabel toont de ANOVA toets voor de achtergrondvariabele 'rol'. 
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ANOVA 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

~AL:V1Sievonm1ng tietween (;roups 81,715 5 16,343 26,271 ,000 
Inspraak in visievorming Within Groups 126,285 203 ,622 

Total 208,000 208 
FACorientatie Inspraak in Between Groups 13,139 5 2,628 2,738 ,020" 
orientatie context Within Groups 194,861 203 ,960 

Total 208,000 208 
FACuilgangspunten Between Groups 24,256 5 4,851 5,360 _ .009 
inspraak in Within Groups 183,744 203 ,905 
uitgangspunten Total 

208,000 208 

FACuitwerking Inspraak Between Groups 9,302 5 1,860 1,901 ,096 
in uitwerking programma Wothin Groups 198,698 203 ,979 

Total 208,000 208 
FACbouw inspraak in Between Groups 8,283 5 1,657 1,684 ,140 
bouw Within Groups 199,717 203 ,984 

Total 208,000 208 
FACbeheer inspraak in Between Groups 18,919 5 3,784 4,062 ..J!!!.. 
beheer en onderhoud Wrthin Groups 189,081 203 ,931 

Tolal 208,000 208 

Figuur 111.6.11: one-way A NOVA voor de invloed van 'rol' op inspraak in procesonderdelen 

Uitkomst: Uit het ANOVA diagram blijken de rollen invloed te hebben op de scores op inspraak in de 

procesonderdelen: visievorming, oriëntatie context, opstellen van uitgangspunten en afspraken over de exploitatie. 

Onderstaande tabel toont de ANOVA toets voor de achtergrondvariabele 'verhouding vraag-/aanbodgestuurd 

onderwijs'. 

ANOVA 

Sum of 
Squares df Mean Square F Sig 

FAL:visievonming tietween (;roups 10,294 2 5,147 8,711 ,lXIO 
Inspraak in visievorming Within Groups 91 ,576 155 ,591 

Total 101 ,869 157 
FACorientatie Inspraak in Between Groups 6,876 2 3,438 3.605 .~ 
orientatie context Within Groups 147,791 155 ,953 

Total 154,666 157 
F ACuitgangspunten Between Groups 3,427 2 1,713 1.630 ,199 
inspraak in Within Groups 162,899 155 1,051 
uitgangspunten Total 

166,326 157 

FACuitwerl<ing Inspraak Between Groups ,909 2 ,455 ,481 ,619 
in uitwerking programma Within Groups 146,380 155 ,944 

Total 147,269 157 

FACbouw inspraak in Between Groups ,679 2 ,339 ,321 ,726 
bouw Within Groups 163,935 155 1,058 

Tolal 164,614 157 
FACbeheer inspraak in Between Groups ,947 2 ,474 ,497 ,610 
beheer en onderhoud Within Groups 147,823 155 ,954 

Total 148,771 157 

Figuur 111.6.12: one-way A NOVA voor de invloed van 'verhouding vraag-/aanbodgestuurd onderwijs' op inspraak in procesonderdelen 

Uitkomst: Uit het ANOVA diagram blijkt de verhouding vraag-/aanbodgestuurd onderwijs van schoolbesturen en 

directies invloed te hebben op de scores op inspraak in de procesonderdelen: visievorming en oriëntatie context. 

Van alle achtergrondkenmerken blijken alleen bovenstaande twee variabelen invloed te hebben op de scores op 

inspraak in procesonderdelen. Van de andere achtergrondvariabelen worden voor de volledigheid hieronder de 

uitkomsten van de toetsen weergegeven. 

De achtergrondvariabelen 'rol' en 'verhouding vraag-laanbodgestuurd onderwijs' zijn de enige kenmerken van 

de respondent die significante invloed blijken te hebben op de scores op inspraak in procesonderdelen. 
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Voorwaarden bij achtergrondvariabele: Stellingen locatie 

Er is een voorbeeld weergegeven van de toetsen op beide voorwaarden voor de achtergrondvariabelen waarbij 

stellingen over de locatie zijn beoordeeld met een nominale ja-nee schaal. Hieronder zijn de uitkomsten van de 

Shapiro-Wilk toets en de Levene's toets voor homogeniteit van varanties weergegeven. 

Tests of Nonnality 

SodaaiEconomisch Kolmoaorov.Smimo/ Shapiro-Wilk 
Sociaal economische Stalistic dl Sig. Slalistic df Sig. 

1 FACvisievorming 0 nee ,Hl6 44 ,200" ,958 44 ~ Inspraak in visiev0f11ling 1 ja ,092 114 ,020 ,971 114 ,!114 
FACorientaûe Inspraak in 0 nee ,095 44 ,200" ,943 44 ~ .. 
orienlatie context 1 ja 

,056 114 ,200" ,985 114 ,238 

F ACuitgangspunlen 0 nee ,058 44 ,200" ,981 44 ;. inspraak in 1 ja ,109 114 ,002 ,958 114 

FACuitwer1o:ing Inspraak 0 nee ,140 44 ,030 ,936 44 ,017 
in uitwer1o:ing programma 1 ja ,048 114 ,200" ,979 114 ,070 

FACbouw inspraak in 0 nee ,108 44 ,200" ,953 44 ,089 
bouw 1 ja ,093 114 ,016 ,970 114 ,011 
F ACbeheer inspraak in 0 nee ,118 44 ,142 ,927 44 ,OOI 
beheer en endertloud 1 ja ,089 114 ,026 ,953 114 .OOt 

Th1s 1s a lower bound of the true s•gnifiC8nce. 

a . lill iefars Signifteance Correction 

Figuur 111 .6.13: Shapiro-Wilk toest voor normaliteit binnen beoordelingen op sociaal economische sterkte 

CentrumStedelijk 
Centrum-stedelijk 

F ACvisievorming 0 nee 
Inspraak in visievorming 1 ja 

FACoMentalie Inspraak in 0 nee 
oMentalie context 1 ja 

FACuitgangspunten 0 nee 
inspraak in 1 ja 

FACuitwerking Inspraak 0 nee 
in uitwerking programma 1 ja 

FACbouw inspraak in 0 nee 
bouw 1 ja 

FACbeheer inspraak in 0 nee 
beheer en onderhoud 1 ja 

. Th1s 1s a to-ner bound of lhe lrue s1gmficance. 

a. Liltiefors Significanee Correction 

Tests of Normallty 

Kolmogorov-Smimo/ 

Stalistic dl 
,088 108 

,108 50 

,034 108 

' 179 50 

,105 108 

,113 50 
,087 108 

,073 50 

,085 108 

,075 50 

,097 108 

,126 50 

Shapiro-Wilk 

Si a. Statisüc df Si . 
,040 ,981 108 ' 127 
,200" ,938 50 .1112 
,200" ,989 108 ...:!!... 
,000 ,890 50 ,0110 

,005 ,965 108 ,0111 
,154 ,950 50 •• 
,200" ,983 108 ,187 

,200" ,958 50 ,072 

,055 ,975 108 .(140 

,200" ,959 50 ,079 

,014 ,941 108 .0110 
,046 ,952 50 .CMO 

Figuur 111.6.14: Shapiro-Wilk toest voor normaliteit binnen beoordelingen op centrum stedelijk karakter 

Test of Homogenelty of Variances Test of Homogeneity of V•riances 

lewne Levene 
Statislic df1 df2 Sig. Sla listic dl1 df2 Sig. 

FACvisievorming 
2,949 1 156 ,088 

Inspraak in visievom1ing 
F ACvisievorming 

,246 1 156 Inspraak in visievorming 
FACorienlatie Inspraak in 

,251 1 156 ,817 
orientatie context 

FACorientatie Inspraak in 
,895 1 156 orientatie context 

FACuitgangspunten 
inspraak in 1,717 1 156 ,192 

FACuitgangspunlen 
inspraak in ,2 17 1 156 

uitgangspunten uitgangspunten 
FACuitwerking Inspraak 

1,003 1 156 ,3 18 
in uitwerking programma 

FACuitwerk ing Inspraak 
2,348 1 156 in ui1werking programma 

FACbouw inspraak in 
,661 1 156 ,418 bouw 

FACbouw inspraak in 
2,845 1 156 bouw 

FACbeheer inspraak in 
,002 1 156 ,960 

beheer en onderhoud 
FACbeheer inspraak in 

,089 1 156 beheer en onderhoud 

Figuur 111 .6.15: Levene's toetsen voor homogeniteit van varianties binnen de beoordeling van stellingen over de locatie, in de 
uitkomsten van relatief belang 

,621 

,346 

,642 

,127 

,094 

,768 

De variabele is niet normaal verdeeld in de verschillende groepen. Shapiro-Wilk's test wijst uit dat sig. < 0,05. 

Daarom wordt HO : er is sprake van een normale verdeling binnen de groepen, verworpen; 

De varianties binnen de verschillende groepen zijn aan elkaar gelijk. Levene's test wijst uit dat sig. > 0,05. 

Daarom wordt HO: varianties binnen de verschillende groepen zijn gelijk, aangenomen. 

Mann-Wilitney U toets 

Voor een toetsing waarbij de onafhankelijke (achtergrond)variabele nominaal geschaald is, zoals bij de stellingen 

over de locatie het geval is, kan de Mann-Whitney U toets worden gebruikt. De Mann-Whitney U toets wordt 

gebruikt om verschillen tussen twee onafhankelijke groepen te zoeken in de scores op een continue schaal. In 

plaats van het vergelijken van gemiddelden van de twee groepen, zoals bij de Sample T-Toets, vergelijkt de 

TU Eindhoven en Heljmans Bouw 75 



Mann-Whitney U toets de medianen van de groepen. Het verschaalt de scores op de continue schaal naar 

niveaus. over de twee groepen waarna het evalueert of de niveaus voor de twee groepen significant verschillen 

[Pallant, J. 20071 

Alle resultaten geven een grotere probability waarde dan de significante waarde 0,05, waaruit blijkt dat de 

beoordeling van de locatie op de beide stellingen niet van invloed is op de gewenste inspraak in 

procesonderdelen. 

Test Statistlcs" 

FACu~gang 

FACvisievor F ACorientatie spunten FACuitwer1<in FACbeheer 
ming Inspraak in inspraak in g Inspraak FACbouw inspraak in 

Inspraak in orientatie uitgangspu in uitwerking inspraak in beheer en 
visievorming context nten programma bouw onderhoud 

Mann-Wnltney u 2380,000 2465,000 2332,000 2090,000 2412.000 2245,000 

Wilcoxon w 3370,000 3455,000 3322,000 3080,000 8967,000 8800,000 
z -.497 -,167 -,683 -1.621 -,372 -1,020 
Asymp. Sig. (24ailed) .620 .868 ,495 .105 .710 ,308 

a. Grouptng Vanable: SoctaaiEconomtsch Sectaal economtsche sterkte locatte 

Figuur 111.6.16: Mann-Whitney U toets voor invloed beoordeling sociaal-economische sterkte van de omgeving van de school, op het relatieve 
belang van inspraak in procesonderdelen 

Test Statistlcs" 

FACuitgang 
F AC visiever FACorientatie spunten FACuitwer1<in FACbeheer 

ming Inspraak in inspraak in g Inspraak FACbouw inspraak in 
Inspraak in orientatie uitgangspu in uitwerking inspraak in beheer en 

visievorming context nten programma bouw onderhoud 
Mann-Whitney U 2610,500 2395,500 2524,500 2675,500 2595,500 2672,500 
Wilcoxen W 3885,500 3670,500 8410,500 8561 ,500 3870,500 3947,500 

z -,335 -1 ,138 -,656 -,092 -,391 -,103 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,738 ,255 ,512 ,927 ,696 ,918 

a. Grouptng Vanable: CentrumStedelijk Centrum-stedelijk karakter locatte 

Figuur 111.6.17: Mann-Whitney U toets voor invloed beoordeling centrum-stedelijk karakter van de omgeving van de school, op het relatieve belang 
van inspraak in procesonderdelen 

Interpretatie: Er zijn geen significante verschillen in uitkomst aan te tonen die worden veroorzaakt door de 

beoordeling van schoolbesturen en schooldirecties van de locatie van een school. 

Onderstaande tabel toont de ANOVA toets voor de achtergrondvariabele 'geloofsovertuiging'. Interpretatie: Er 

zijn geen significante verschillen in uitkomst aan te tonen die worden veroorzaakt door de verschillende 

geloofsovertuigingen van schoolbesturen en schooldirecties. 

ANOVA 

Sumof 
Sauares df Mean Souare F Skl. 

FACvtstevormtng Between Groups 2,545 5 ,509 ,779 ,566 
Inspraak in visievorming Wrthin Groups 99,325 152 ,653 

Total 101,869 157 
FACorientatie Inspraak in Between Groups 2,436 5 ,487 ,486 ,786 
orientatie context Wrthin Groups 152,231 152 1,002 

Total 154,666 157 
F ACuitgangspunlen Between Groups 5,021 5 1,004 ,946 ,453 
inspraak in Wrthin Groups 161,305 152 1,061 
uitgangspunten Total 

166,326 157 

FACuitwer1<ing Inspraak Between Groups 2,809 5 ,562 ,591 ,707 
in uitwerking programma Wrthin Groups 144,479 152 ,951 

Total 147,289 157 
FACbouw inspraak in Between Groups 1,856 5 ,371 ,347 ,884 
bouw Within Groups 162,758 152 1,071 

Tot al 164,614 157 
F AC beheer inspraak in Between Groups ,553 5 ,111 ,114 ,969 
beheer en onderhoud Wrthin Groups 148,217 152 ,975 

Total 148,771 157 

Figuur 111.6.18: one-way ANOVA voor de invloed van 'geloofsovertuiging' op inspraak in procesonderdelen 

Onderstaande tabel toont de ANOVA toets voor de achtergrondvariabele 'onderwijsstroming'. Interpretatie: Er zijn 

geen significante verschillen in uitkomst aan te tonen die worden veroorzaakt door de onderwijsstroming. 
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ANOVA 

Sum of 
Squares dl Mean Square F Sig. 

~AGVISieVOnmtng tJetween Groups 1,083 3 ,361 ,551 ,648 
Inspraak in visievorming Within Groups 100,787 154 ,654 

Total 101,869 157 

F ACorientatie Inspraak in Between Groups 2,854 3 ,951 ,965 ,411 
orientatie context Within Groups 151,812 154 ,986 

Total 154,866 157 

F ACuitgangspunten Between Groups 1,771 3 ,590 ,552 ,647 
inspraak in Within Groups 164,555 154 1,069 
uitgangspunten Total 

166,326 157 

F ACuitwerking Inspraak Between Groups ,587 3 ,196 ,205 ,892 
in uitwerking programma Within Groups 146,701 154 ,953 

Total 147,289 157 

FACbouw inspraak in Between Groups ,806 3 ,269 ,253 ,859 
bouw Within Groups 163,809 154 1,064 

Total 164,614 157 

FACbeheer inspraak in Between Groups 5,787 3 1,929 2,078 ,105 
beheer en endertloud Within Groups 142,984 154 ,928 

Total 148,771 157 

Figuur 111.6.19: one-way A NOVA voor de invloed van 'onderwijsstroming' op inspraak in procesonderdelen 

Onderstaande tabel toont de ANOVA toets voor de achtergrondvariabele 'gewenste integratiegraad brede school'. 

Alvorens deze toets uitgevoerd wordt, is het interessant om de uitslag op de vraag te behandelen. Dit dient om te 

toetsen in hoeverre de trend van Brede Scholen leeft op het niveau van de respondenten. De onderstaande 

cirkeldiagram toont de uitkomst op de vraag wat voor type school men het liefst zou ontwikkelen (in aantallen): 

% 

Verdeling wens integratiegraad 

5% 

• basisschool \Oor 
kinderen van 4 tot 12 
jaar 

• basisschool en 
peuterspeelzaal \OOr 

kinderen van 2 tot 12 
jaar 

c basisschool, 
peuterspeelzaal en 
kinderdagwrblijf. wn 
07:00 uur tot 19:00 uur 

c basisschool, 
peuterspeelzaal, 
kinderdagwrblijf, 
sportworzieningen en 
een bibliotheek 

• als hierboven met een 
wijkfunctie door een 
centrum \QOr jeugd en 
gezin 

Figuur 111.6.20: uitkomst op vraag naar gewenste integratiegraad bij nieuwe ontwikkeling 

Hieruit kan worden opgemaakt dat er inderdaad veel vraag is naar een grotere graad van integratie van 

maatschappelijke functies in een accommodatie. Tevens is onderzocht of deze uitkomst wordt beïnvloed door één 

van de achtergrondvariabelen: 

ANOVA 

Breedteschool Wens voor 'breedte' van schoolgebouw 

Sum of 
Squares dl Mean Square F Sig 

Between Groups 4,654 5 ,931 ,723 ,607 

Within Groups 261,346 203 1,287 

Total 266,000 208 

Figuur 111.6.21: one-way ANOVA voor de invloed van achtergrondvariabelen op gewenste integralegraad 

Hier komt geen significante uitkomst uit waaruit geconcludeerd mag worden dar geen van de 

achtergrondvariabelen uit de enquête invloed heeft op de gewenste integratiegraad. De verwachting is dat 

behoudende scholen een lage integratiegraad wensen maar dit is niet aan de orde gebracht in de enquête en kan 

zodoende niet getoetst worden. 
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ANOVA 

Sum of 
Squares dl Mean Square F Sig. 

A<.;vrsrevonmrng "etween Liraups 4,518 4 1,129 1,132 ,342 
Inspraak in visievorming Within Groups 203,482 204 ,997 

Tot al 208,000 208 
FACorientatie Inspraak in Between Groups 1,360 4 ,340 ,336 ,854 
orientatie context Within Groups 206,640 204 1,013 

Tot al 208,000 208 
FA Guitgangspunten Between Groups 5,628 4 1,407 1,418 ,229 
inspraak in Within Groups 202,372 204 ,992 
uitgangspunten Total 

208,000 208 

FACuitwerking Inspraak Between Groups ,654 4 ,163 ,161 ,958 
in uitwerking programma Wrthin Groups 207,346 204 1,016 

Total 208,000 208 
FACbouw inspraak in Between Groups 2,175 4 ,544 ,539 ,707 
bouw Within Groups 205,825 204 1,009 

Total 208,000 208 
FACbeheer inspraak in Between Groups 7,471 4 1,868 1,900 ,112 
beheer en onderhoud Within Groups 200,529 204 ,983 

Total 208,000 208 

Figuur 111.6.22: one-way ANOVA voor de invloed van 'gewenste integratiegraad' op inspraak in procesonderdelen 

Interpretatie: Er zijn geen significante verschillen in uitkomst aan te tonen die worden veroorzaakt door het 

verschil in de gewenste integratiegraad voor een brede school. Dit geldt voor zowel schoolbesturen, 

schooldirecties en gemeenten. 

Onderstaande tabel toont de ANOVA toets voor de achtergrondvariabele 'motief voor eventuele brede school'. 

ANOVA 

Sum of 
Squares dl Mean Square F SiQ. 

FA<.;vrsievonmrng tletween Groups 1,059 3 ,353 ,350 ,789 
Inspraak in visievorming Within Groups 206,941 205 1,009 

Total 208,000 208 
FACorientatie Inspraak in Between Groups 2,028 3 ,676 ,673 ,570 
orientatie context Within Groups 205,972 205 1,005 

Total 208,000 208 
FACuitgangspunten Between Groups ,059 3 ,020 ,019 ,996 
inspraak in Within Groups 207,941 205 1,014 
uitgangspunten Total 

208,000 208 

FACuitwerking Inspraak Between Groups 3,917 3 1,306 1,311 ,272 
in uitwerking programma Wrthin Groups 204,083 205 ,996 

Total 208,000 208 
FACbouw inspraak in Between Groups 3,284 3 1,095 1,096 ,352 
bouw Within Groups 204,716 205 ,999 

Total 208,000 208 
FACbeheer inspraak in Between Groups 5,505 3 1,835 1,858 ,138 
beheer en onderhoud Within Groups 202,495 205 ,988 

Total 208,000 208 

Figuur 111.6.23: one-way A NOVA voor de invloed van 'motief voor eventuele brede school' op inspraak in procesonderdelen 

Interpretatie: Er zijn geen significante verschillen in uitkomst aan te tonen die worden veroorzaakt door het 'motief 

voor een eventuele brede school' dat gemeenten of schoolbesturen en directies hebben. 

Speannan's Rank Order Gorre/ation voor 'hoeveelheid scholen onder gezag' 

In het geval van een continue schaal, zoals bij 'hoeveelheid scholen onder gezag', worden de relaties getoetst met 

Spearman's Rank Order Correlation. 

Voor de achtergrondvariabele 'hoeveelheid scholen onder gezag' geldt dat alleen schoolbesturen in beschouwing 

zijn genomen. Alleen zij hebben deze vraag beantwoord in de survey. Om te toetsen of twee continue variabelen 

elkaar beïnvloeden, waarbij de scores niet normaal verdeeld zijn, kan de Sprearman's Rank Order Corellation 

coëfficiënt worden berekend. Hieronder is dat voor de invloed van de hoeveelheid scholen dat een schoolbestuur 

onder gezag heeft, op de scores op inspraak in procesonderdelen: 
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t;pearman's rho Hoevee Scholen Correlation Coentctent 
Hoeveelheid scholen Sig. (2-tailed) 
onder gezag N 

F ACvisievonning Correlation CoefftCient 
Inspraak in visievorming Sig. (2-tailed) 

N 

FAConentatie Inspraak in Correlation Coefficient 
orientatie context Sig. (2-tailed) 

N 

F ACuitgangspunten Correlation Coeffteient 
inspraak in Sig. (2-tailed) 
uitgangspunten N 

F ACuit\wrking Inspraak Correlation Coeffteient 
in uitwerking programma Sig. (2-tailed) 

N 

F ACbouw inspraak in Correlation Coeffteient 
bouw Sig. (2-lailed) 

N 

F ACbeheer inspraak in Correlation Coefficient 
beheer en onderhoud Sig. (2-lailed) 

N 

Correlatton ts stgntficant at the 0.05 level (2-tatled) . 

.... Correlatîon is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Hoeveel 
Scholen 

Hoeveelheid 
scholen onder 

oezao 
1,000 

46 

-,019 

,902 

46 I 

,273 
,066 

46 

-,052 

,731 

46 

,085 

,576 

46 

~ 
46 

•.111 
,299 

46 

Figuur 111.6.24: invloed van de hoeveelheid scholen dat bestuur onder gezag heeft op de gewenste inspraak in procesonderdelen 

Co hen (1988) stelt dat de coëfficiënt een minimum dient te hebben van 0, 1. Verder geeft Co hen de volgende 

schaal bij correlatie coëfficiënten: 

Zwakke correlatie: r = 0,10 - 0,29 

Middelmatige correlatie: r = 0,30 - 0,49 

Sterke correlatie: r = 0,50- 1 ,00 

Interpretatie: In de tabel is te zien dat de hoeveelheid scholen dat een bestuur onder gezag heeft slechts een 

zwakke invloed heeft op de procesonderdelen 'oriëntatie context', 'afspraken over bouw van programma' en 

'afspraken over beheer en onderhoud tijdens exploitatie'. In het eerste geval is er een positieve correlatie, wat 

inhoud dat er meer inspraak is gewenst bij een toenemende hoeveelheid scholen. In het tweede en derde geval is 

de correlatie negatief. Er is geen logische verklaring voor deze uitkomsten, die waarschijnlijk berusten op toeval. 

Hierdoor wordt deze achtergrondvariabele niet meegenomen bij het opstellen van groepen. 

De twee variabelen 'rol' en 'verhouding vraag-/aanbodgestuurd onderwijs' worden in beschouwing genomen om te 

achterhalen wat de invloed bepaalt en hoe groot deze is op procesonderdeel niveau en sub-onderdeel niveau. Er 

worden verklaringen gezocht vanuit de inhoud en de context, waarna wordt bepaald of er wezenlijk verschillende 

groepen opdrachtgevers met specifieke wensen kunnen worden onderscheiden. 

Verklaring invloed 'rol' 

In tabel 111.6.7 is te zien dat de verschillen klein zijn tussen de scores van de respondenten met een bepaalde rol. 

Alle respondenten scoren hoog op gewenste inspraak in alle procesonderdelen. 
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Proceonderdeel : 
Visievonning 

Oriënteren van 

mogelijkheden 

Opstellen van 
uitgangspunten 

Tabellll.6.7: Significante invloed van rollen op procesonderdelen 

Rol: 

Schoolbestuur als juridisch eigenaar 

Schoolbestuur als juridisch en economisch eigenaar 

Gemeente als economisch eigenaar 

Gemeente als juridisch en economisch eigenaar 

Schooldirectie als juridisch eigenaar 

Schooldirectie als economisch en juridisch eigenaar 
Schoolbestuur als juridisch eigenaar 

Schoolbestuur als juridisch en economisch eigenaar 
Gemeente als economisch eigenaar 

Gemeente als juridisch en economisch eigenaar 

Schooldirectie als juridisch eigenaar 

Schooldirectie als economisch en jurid isch eigenaar 
Schoolbestuur als juridisch eigenaar 

Schoolbestuur als juridisch en economisch eigenaar 
Gemeente als economisch eigenaar 

Gemeente als juridisch en economisch eigenaar 

Schooldirectie als juridisch eigenaar 

Schooldirectie als economisch en juridisch eigenaar 
afspraken over beheer Schoolbestuur als juridisch eigenaar 

en onderhoud tijdens Schoolbestuur als juridisch en economisch eigenaar 

explo~atie Gemeente als economisch eigenaar 

Gemeente als juridisch en economisch eigenaar 

Schooldirectie als juridisch eigenaar 

Schooldirectie als economisch en juridisch eigenaar 

Score Inspraak: 

3,95 
4,09 

3,43 
3,41 

4,18 

4,19 
3,43 

3,82 
3,75 

3,88 
3,56 
3,51 

3,66 

3,99 
3,87 

3,91 

3,47 
3,44 

4,04 
4,10 

3,38 

3,74 

3,78 
3,97 

In 'visievorming' is te zien dat er een redelijk verschil zit in de scores van schoolbesturen ten opzichte van 

gemeenten. Schooldirecties blijven in het midden. Er is geen groot verschil zichtbaar tussen de 

verschillende eigendomsverhoudingen. Bij nadere beschouwing van de scores op sub-onderdelen blijken 

alle rollen hoger te scoren op inspraak in 'visie op inhoud' en 'visie vertalen naar huisvesting' dan op 

'competenties van partijen' en 'keuze MFA'. Men ziet in de eerstgenoemde sub-onderdelen een 

belangrijkere missie dan in de laatstgenoemden. 

In 'oriëntatie mogelijkheden' is te zien dat er een redelijk verschil zit in de scores tussen de verschillende 

eigendomsverhoudingen van schoolbesturen. Er is meer inspraak gewenst door schoolbesturen die 

economisch én juridisch eigenaar worden . Bij nadere beschouwing van de scores op sub-onderdelen blijkt 

op 'creëren politiek draagvlak' en 'betrekken wijkpartijen' lager dan gemiddeld gescoord te zijn . 

Respondenten zien hierin liever een rol weggelegd voor experts of voor een samenwerkingsverband. Bij 

het 'opstellen van verwachtingen en vertrouwen' hebben partijen met economisch én juridisch eigendom 

zichtbaar meer belang bij inspraak. Dit levert de partijen meer zekerheid met het zicht op toekomstige 

ontwikkelingen op. 

In 'uitgangspunten' is te zien dat er een verschil zit in de scores tussen de verschillende 

eigendomsverhoudingen van schoolbesturen; er is meer inspraak gewenst door schoolbesturen die 

economisch én juridisch eigenaar worden. Er is een kleiner verschil tussen schoolbesturen en gemeenten. 

Bij nadere beschouwing van de scores op sub-onderdelen blijkt er door schoolbesturen met economisch én 

juridisch eigendom op de meeste items hoger gescoord te zijn . Het gevaar voor samenwerking is dan dat 

deze schoolbesturen in besluitvorming geen concessies doen waardoor weinig kans tot synergie bestaat. 

Op items als 'haalbaarheidsstudies' en 'Europees aanbesteden' valt op dat laag gescoord wordt. Dit heeft 

naar waarschijnlijkheid te maken met gebrek aan competenties bij de partijen op deze items. 

In 'beheer en onderhoud tijdens exploitatie' is te zien dat de gemeente als economisch eigenaar weinig 

belang in inspraak ziet. Deze is slechts verantwoordelijk voor het dragen van de stichtingskosten. Voor 

zowel gemeenten als schoolbesturen en schooldirecties geldt dat er meer inspraak is gewenst door partijen 

die economisch én juridisch eigenaar worden van de huisvesting. Bij nadere beschouwing van de scores op 

sub-onderdelen blijken de verschillen in scores tussen schoolbesturen en gemeenten redelijk groot te zijn in 

de items 'inhoudelijk beheer' en 'facilitair beheer' . Schoolbesturen scoren hoog uit onzekerheid en het 

vroegtijdig willen vastleggen van deze verantwoordelijkheden. Gemeenten scoren laag omdat zij zelden 

deze verantwoordelijkheid dragen. Daarnaast is te zien dat er gemiddeld laag wordt gescoord door alle 

rollen op 'inspecties en kwaliteitsmetingen'. wat verklaard kan worden door het gebrek aan kennis op dit 

item. 
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In zowel 'bouw' als 'uitwerking' zijn geen significante verschillen aangetoond. Er is wel een klein verschil 

zichtbaar in de eigendomsverhoudingen. Er is meer inspraak gewenst door schoolbesturen die economisch 

én juridisch eigenaar worden. 

Inspraak: schoolbestuur als juridisch eigenaar 

Hl% 

16% 

• Afspraken exploitatie 

a Afspraken utw erking 

C Vlslevorrriog 

o Oriêntatie context 

c Afspraken bouw 

• Opstellen uitganspunten 

Inspraak: gemeente als economisch eigenaar 

6% 

20% 

o Orlentatie context 

0 Afspraken bouw 

• Afspraken expk>ï.atie 

• Afspraken utw erking 

0 Visievanring 

lil Opstellen uitganspunten 

Inspraak : schooldirectie als jurtdlsch eigenaar 

11% 

16% 

c Vlsk!~o~oming 

• Afspraken e><ploilatie 

• Afsprakenuilwerking 

D Afspraken boLNJ 

c Oriêntatie context 

• Opstelkin ul.ganspunten 

Inspraak: schoolbestuur als juridisch en economisch 
eigenaar 

6% 

16% 

• Afspraken exploitalle 

• Afspraken u~ erki'lg 

o Oriêntatie context 

D Visle~o~orrring 

D Afspraken bouw 

• Opstelien uitganspunten 

Inspraak: gemeente als economisch en juridisch eigenaar 

6% 
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Figuur 111.6.25: relatieve belangen van inspraak in procesonderdelen per rol, weergegeven in cirkeldiagram 

De scores tussen de groepen respondenten kunnen worden vergeleken door diagrammen op te stellen die zijn 

opgebouwd uit de factorscores. Dit zijn niet de opgetelde itemscores maar de itemscores vermenigvuldigd met 

hun factorlading en vervolgens pas opgeteld. Hierdoor zijn correlaties meegenomen en zijn de verschillen 

zichtbaar te maken in de cirkeldiagrammen (figuur 111.6.23) per rol. De legenda's zijn hiërarchisch opgebouwd. Om 

de genuanceerde verschillen weer te geven is een overzicht opgesteld in tabel 111.6.8 waarin de verschillen ten 

opzichte van elkaar abstract worden weergegeven. De plus en min tekens geven niet de scores weer maar de 

verschillen tussen de rollen. Zo is het verschil tussen neutraal (geen invulling) en een minteken niet groot maar is 

de eerstgenoemde wel positiever dan de tweede. De opvallende verschillen per rol worden vervolgens verklaard . 
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Tabeiiii.S.B: Invloed van rollen 

Procesonderdeel: 

c: 

Rol: 
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Schoolbestuur als juridisch eigenaar + ++ 
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Schooldirectie als juridisch eigenaar 

Schooldirectie als economisch en juridisch eigenaar 
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Schoolbestuur als juridisch eigenaar: Vanuit deze rol wordt de laagste score toegekend aan het 

opstellen van uitgangspunten terwijl hierin de meeste afspraken worden gemaakt. 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 men hier 'bovenop zit' wat betreft het maken van duidelijke 

afspraken. 

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 

(economisch én juridisch eigendom, maar ook schaalgrootte, zie bijlage 11) dit bestuur minder 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. Dit zal dezelfde 

verklaring hebben als 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 eigendomsverhouding kan dit 

verklaard worden doordat men als economisch eigenaar meer belang heeft bij de uitwerking met meerdere 

partijen gezamenlijk, om de huisvesting 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 achterliggende gedachte van het onderwijs. Afspraken over de bouw 

hebben een wettelijke grondslag. Wederom is voor het opstellen van uitgangspunten het laagst gescoord. 

Waardoor duidelijk wordt dat afspraken over de bouw in een geïntegreerd contract waarbij de gemeente 

ook vroeg betrokken wordt, wat hen betreft minder snel aan de orde zal zijn. 

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 aanwezigheid tonen en 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 veruit het belangrijkst. 

Het verschil met schoolbesturen is te verklaren doordat het binnen een bestuur al voor langere tijd vastligt 

en dit niet per nieuwe school volledig herzien wordt. In het geval van de schooldirectie is er geen ervaring 

met huisvestingsontwikkeling en ligt er daardoor geen basis van een grotere organisatie. Directies willen 

vanaf de visie graag de keuzes overwegen en er inspraak in hebben. 
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Schooldirectie als economisch en juridisch eigenaar: De belangrijkste onderdelen blijken visievorming 

en exploitatie, waarbij voor de laatste wederom de varklaring van de eigendomsverhouding geldt. 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 huisvesting de dominante positie inneemt. De huisvestingsstrategie wordt bepaald door de 

onderwijsvisie volgens de directies. Het verschil met schoolbesturen is dat deze enigszins meer de context 

in beschouwing nemen gelijktijdig met het vormen van een visie. 

AANWEZIGE COMPETENTIES 

In de survey wordt ook aan respondenten gevraagd of hun organisatie competenties bezit in de vijf oude 

procesonderdelen. Hiermee wordt onderzocht of de gewenste inspraak voortkomt uit aanwezige competenties of 

juist uit de wens tot ondersteuning hierbij. De aanwezigheid van competenties kan worden beschouwd als een 

achtergrondvariabele die scores beïnvloedt. Om dit te toesten worden Mann-Whitney U toetsen uitgevoerd. 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. 

Test StatlsUcs' 

FAGuitgang 
FAGvisievor F ACorientatie spunten FAGuitwer1<in FACI>eheer 

ming Inspraak in inspraak in g Inspraak FAGbouw inspraak in 
Inspraak in orientatie uilgangspu in uitwer1<ing inspraak in beheer en 

visievonnina conlext nten programma bouw onderMud 
Mann-vvntney u 4185,000 4523,000 4417,000 4278,000 4641 ,000 4545,000 
WilcoxonW 6396,000 14819,000 14713,000 6489,000 6852,000 6756,000 
z ·1,314 -,462 -,743 ·1 ,085 -,192 ·,428 
Asymp. Sig. (2-lailed) ,189 ,630 ,457 ,278 ,848 ,669 

a. Groupong Vanable: Comp111srevormrng Gompelenbes vrsrevonnrng rn hurs 

Figuur 111 .6.26: invloed van de aanwezigheid van competenties in 'visievorming' , op de gewenste inspraak in procesonderdelen 

Test StallsUcs' 

FAGuitgang 
FACvisievor FAGO!ientatie spunten FAGuitwer1<in FAGbeheer 

ming Inspraak in inspraak in g Inspraak FAGbouw inspraak in 
Inspraak in orientatie uilgangspu in uitwer1<ing inspraak in beheer en 

visievorming context nten programma bouw onderhoud 
Mann.wrrtney u 5378,000 4918,000 4598,000 4885,000 5216,000 5059,000 
Wilcoxon W 10328,000 9668,000 10703,000 9835,000 11321 ,000 10009,000 
z -,153 ·1,207 -1,940 ·1,283 -,525 · ,884 
Asymp. Sig. (2·1ailed) ,878 ,227 ,052 ,200 ,600 ,377 

a Grouprng Vanable: Gompurtgangspunten Gompelenbes opslellen urtgangspunlen rn hurs 

Figuur 111.6.27: invloed van de aanwezigheid van competenties in 'opstellen van uitgangspunten', op de gewenste inspraak in procesonderdelen 

Test Stallstics' 

FA Guitgang 
FAGvisievor F AGO!ientatie spunten FAGuitwer1<in FAGbeheer 

ming Inspraak in inspraak in g Inspraak FAGbouw inspraak in 
Inspraak in orientatie uitgangspu in uitwer1<ing inspraak in beheer en 

visievorming context nten prOQramma bouw ondertloud 
Mann-wnrtney u 5322,000 5365,000 4618,000 4484,000 5326,000 4618,000 
WilcoxonW 10372,000 11360,000 9668,000 10459,000 11 321 ,000 10613,000 
z -,293 -,195 ·1 ,905 -2,258 -,284 -1 ,905 
Asymp. Sig. (2·tailed) ,769 ,846 .057 .- .776 .057 

a. Grouprng Vanable: Gompurtwerkrng Gompetentres urtwerkrng programma rn huls 

Figuur 111 .6.28: invloed van de aanwezigheid van competenties in 'afspraken maken over uitwerken van programma·, op de gewenste inspraak in 
procesonderdelen 
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Test Statistlcs' 

FACuitgang 
FACvisievor FACorientaüe spunten F ACuitwerkin FACbeheer 

ming Inspraak in inspraak in g Inspraak FACbouw inspraak in 
Inspraak in orientatie uitgangspu in uitwerking inspraak in beheer en 

visievorming context nten programma bouw onderhoud 
Mann-wnllney u 5166,000 5180,000 4549,000 4346,000 5366,000 4897,000 
WilcoxonW 10017,000 11396,000 9400,000 10562,000 11582,000 11113,000 

z -,626 -,594 -2,040 -~ -,167 -1,242 

Asymp. Sig (2-tailed) ,532 ,553 ,OC1 ,D12 ,867 ,214 

a. Group1ng Vanable: Campbouw Competentles bouwafspraken 1n huls 

Figuur 111.6.29: invloed van de aanwezigheid van competenties in 'afspraken maken over de bouw van programma', op de gewenste inspraak in 
procesonderdelen 

Test Statlstlcs' 

FACuitgang 
FACvisievor FACorientaüe spunten F ACuitwerkin FACbeheer 

ming Inspraak in inspraak in g Inspraak FACbouw inspraak in 
Inspraak in orientatie uitgangspu in uitwerking inspraak in beheer en 

visievormina context nten oroaramma bouw onderhoud 
Mann-Whitney U 5216,000 5173,000 5079,000 4870,000 5235,000 4806,000 
WilcoxonW 11321,000 10123,000 10029,000 10975,000 11340,000 10911,000 

z -,525 -,623 -,838 -1,317 -,481 -1,484 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,600 ,533 ,402 ,188 ,630 ,143 

a. Group1ng Vanable: Campbeheer Competentles beheersafspraken 1n hu1s 

Figuur 111.6.30: invloed van de aanwezigheid van competenties in 'afspraken maken over beheer en onderhoud tijdens exploitatie', op de gewenste 
inspraak in procesonderdelen 

Per procesonderdeel zijn de volgende competenties niet ontwikkeld in de organisatie van de respondent: 

Tabellll.6.9: Welke competenties bezitten de groepen niet 

Competentie: Rol: Percentage: 
Competenties visievonming 

niet in huis: 
Competenties opstellen 

uitgangspunten niet in huis: 
Competenties uitwerking 

programma niet in huis: 
Competenties 

bouwafspraken niet in huis: 
Competenties 

beheersafspraken niet in 

huis: 

Schoolbestuur 

Gemeente 

Schooldirectie 

Schoolbestuur 

Gemeente 

Schooldirectie 

Schoolbestuur 

Gemeente 

Schooldirectie 

Schoolbestuur 

Gemeente 

Schooldirectie 

Schoolbestuur 

Gemeente 

Schooldirectie 

28,26% 

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% 

Hieruit blijken de schoolbesturen het meest ontwikkeld te zijn. Toch beschikt nog ongeveer 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. Dit valideert de wens naar 

procesondersteuning. Door de kleine verschillen tussen de procesonderdelen blijkt ook dat de ondersteuning niet 

alleen gewenst is op de verwachte onderdelen bouw en exploitatie, maar dat zelfs bij de visievorming kansen 

liggen voor aanbieders om een rol van betekenis te spelen. Vanaf het eerste onderdeel zijn ondersteunende 

competenties gewenst, wat wordt aangetoond door een groter belang van inspraak dan er competenties aanwezig 

zijn. 

Verklaring invloed ~verhouding vraag-laanbodgestuurd onderwijs' 

De tweede achtergrondvariabele waarvan uit de analyse blijkt dat deze de scores op inspraak beïnvloedt is de 

verhouding van vraaggestuurd en aanbodgestuurd onderwijs. Deze vraag is gesteld aan alle schoolbesturen en 

schooldirecties en heeft geleid tot het volgende overzicht van gemiddelden: 
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Tabellll.6.10: Significante invloed van vernouding vraag-/aanbodgestuurd onderwijs op 

procesonderdelen 

Proceonderdeel: Rol : Score inspraak: 
Visievorming Minder dan 50% vraaggestuurd onderwijs 

4,21 

Meer dan 50% vraaggestuurd onderwijs 
3,64 

Oriënteren van mogelijkheden Minder dan 50% vraaggestuurd onderwijs 
3,59 

Meer dan 50% vraaggestuurd onderwijs 
3,44 

BIJLAGEN· 'Pro-actief in primair onderwijs' 

In bovenstaande tabel worden alleen de gemiddelden weergegeven voor de procesonderdelen waarbinnen 

significante verschillen zijn gemeten, in 'visievorming' en 'oriëntatie context'. Ook hier is te zien dat de verschillen 

zeer klein zijn en dat de scores over het algemeen hoog zijn op een schaal van 1 tot 5. De factorscores leiden in 

relatief belang tot de volgende diagrammen: 

Inspraak : mlnder dan 50Y. vraaggestuurd onderwijs Inspraak: meer dan scw. vraaggestuurd onderwijs 

16o/o 

18% 

14% 

• Afspraken exploilaüe 

0 V~ievonring 

• Afspraken uitwerb"lg 

o Oriëntatie context 

c Afspraken bouw 

• Opslelen uitganspunten 

• Afspraken expk>ilabe 

• Af•Pfaken ui1wer1<ing 

o ArsPfakan bouw 

o Visîevoming 

o Oriêntatîe context 

a Op$telen uitQanspunten 

16% 

Figuur 111.6.31 : relatieve belangen van inspraak in procesonderdelen voor de verhouding vraag-/aanbodgestuurd onderwijs, weergegeven in 
cirkeldiagrammen 

Tabellll.6 .11 : Invloed van vernouding vraag-/aanbodgestuurd onderwijs 
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Het grootste verschil tussen respondenten met minder of meer dan 50% vraaggestuurd onderwijs is dat 

visievorming bij laatstgenoemde een enigszins 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. Vraaggestuurd onderwijs is 

immers een recente trend. 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. 

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.G. 

Achterkamp, 1999]: 

1. Niets: er is geen betrokkenheid bij deze activiteit gewenst. 

TU Eindhoven en Heijmans Bouw 85 



Mei 2008 

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. Aan 

vrijwel alle sub-onderdelen wordt door de respondent gemiddeld een positief belang gehecht. Om deze belangen 

ten opzichte van elkaar te kunnen vergelijken zijn deze als percentages weergegeven. Deze percentages zijn de 

relatieve verhoudingen tussen de varianties. Deze varianties kunnen als volgt worden berekend: variantie = 3 (de 

modus) minus het gemiddelde belang dat met de enquête is gemeten. Deze variantie per deelsysteem is dus 

gelijk aan de afstand tussen de modus (3) en de gemiddelde respondentscore per sub-onderdeel. 
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Figuur 111.6.32: belangenkaart (gezamenlijke variant) van inspraak in sub-onderdelen 
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Het diagram in figuur 111.6.30 is geordend van lage score naar hoge score op inspraak. Deze hiërarchie van items 

kan op bijeenkomsten met meerdere partijen tot relatief eenvoudige uitgangspunten leiden doordat er gemiddeld 

weinig inspraak is gewenst. Door op dergelijke punten in een vroeg stadium gezamenlijke uitgangspunten op te 

stellen (voor zover mogelijk) wordt de cohesie tussen de partijen versterkt. Op bijeenkomsten met afzonderlijke 

opdrachtgevers dient de belangenkaart voor de specifieke opdrachtgever uitgedraaid te worden. Het vormt dan in 

feite een klantkaart die de vertegenwoordiger van de aanbieder inzicht verschaft in de belangen van de 

opdrachtgever. In vergaderingen kan men de klantkaart naslaan op items die aan bod komen om hierop vanuit 

een coördinerende rol te reageren. Het is aan de procesmanager om alle belangen gedurende het gehele proces 

te bewaken door de besluitvorming niet door elkaar te laten lopen en de wensen van de partijen op elkaar aan te 

laten sluiten. 

De belangenkaart is er in de gezamenlijke variant waarbij voor een groep pattijen in kaart wordt gebracht op 

welke sub-onderdelen, door een laag belang van inspraak, snel gezamenlijke uitgangspunten kunnen worden 

opgesteld ten behoeve van cohesie. Daarnaast geeft de klantspecifieke variant aan welke sub-onderdelen een 

dermate groot belang genieten dat hiermee vanaf het eerste moment rekening gehouden moet worden door de 

procesmanager. 
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SCORES OP STELLINGEN 

De wens van de opdrachtgever om in het proces betrokken te zijn en inspraak te hebben, is nu in kaart gebracht. 

Het doel van het onderzoek is echter om de opdrachtgever deze autoriteit gedeeltelijk te laten inleveren om 

opdrachten te clusteren en 

Omdat bij clustering van opdrachten alle mogelijke groepen partijen betrokken zijn, was het niet noodzakelijk om 

per groep de scores weer te geven maar om een algemeen beeld te schetsen van de attitude van opdrachtgevers 

rondom enkele 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. Opdrachtgevers is dus niet gevraagd naar hun 

gewenste niveau van inspraak maar naar een algemene stellingname. In de survey kwamen de stellingen ook 

voorafgaand aan de vragen over inspraak aan de orde. Dit zijn de uitkomsten: 

Nr. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tabel111.6.12: Uitkomsten op stellingen 

Stelling: 

Ik vind dat de Ideevorming voor ontwikkeling van basisscholen een proces is dat bij iedere school 

uniek is. 
Ik vind dat het vinden van mogelijke partners, die deze~de betrokkenheld bij de school tonen en 

dezelfde waarden en doelstellingen nastreven, zeer moelliJk is . 
Ik vind dat door de strikte regels In procedures en de consequenties bij overtreding, het risico 

om het op een andere dan trad~ionele manier aan te pakken te groot is . 
Ik vind dat, ondanks een mogelijke samenwerking, iedere school volledig uniek moet zijn in vorm 

en uitstraling. 
Ik vind dat goede afspraken met andere partijen over de bouwfase van nieuwe huisvesting zeer 

moeizaam tot stand komen. 
Ik vind dat, door een op zichzelfstaande flnanclêle constructie per school, de transparantie leidt 

tot een prettige samenwerking. 
Ik vind dat afspraken over maatregelen die kosten besparen In beheer en onderhoud zeer 

project speelflek zijn. 

Gemiddelde 

score: 

4,61 

3,19 

3,30 

4,66 

3,44 

4,43 

4,25 

Wat hieruit opgemaakt kan worden is dat de gemiddelde uitkomsten op de stellingen, op een schaal van 1 tot 6 

niet bijzonder hoog zijn. Door de negatieve lading van de stellingen geeft een hoge score van een respondent aan 

dat hij het eens is met de stelling. Een lagere score geeft dus aan dat er kansen bestaan voor clustering omdat de 

algemene stellingnamè op verschillende onderdelen geen indruk geeft dat opdrachtgevers het noodzakelijk vinden 

om iedere school als uniek project te zien. Vooral op het gebied van een samenwerking met partners (stelling 2) 

op een andere dan traditionele manier (stelling 3) liggen er kansen om deze opdrachtgevers te overtuigen van een 

nieuwe manier van het ontwikkelen van huisvesting. 

SCORES OP DOELEN 

De laatste vraag uit de survey 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. In 

eerste instantie zou ook de paarsgewijze vergelijking van procesonderdelen verwerkt worden. In een pairwise 

comparison kunnen maximaal 7 items tegen elkaar uitgezet worden. Een storende factor wordt veroorzaakt door 

een beperkte rationaliteit van de respondent, dit wordt ook wel het halo-effect genoemd, en draagt ertoe bij dat 

besluitvormers inschattingsfouten maken. De beperkte rationaliteit van de mens kan slechts 7 items in het korte 

termijn geheugen opslaan [G.A. Miller, 1956]. Bij het geven van scores op items, zeker bij paarsgewijze scores, 

dient de respondent het beeld van zijn scores te kunnen overzien om niet gedurende het proces een meer 

positieve of negatieve kant uit te slaan. Dit was de reden om van de subonderdelen naar het hogere niveau van 

procesonderdelen te werken in het bepalen van de hiërarchie. Er is echter uit de factoranalyse gebleken dat de 

schaal van de paarsgewijze procesonderdelen niet dezelfde waarden meet als wanneer de schaal uit de 

factoranalyse wordt gebruikt. Een verklaring hiervoor kan zijn dat de procesonderdelen een hoge 

interpretatievrijheid kennen . Ondanks dat per procesonderdeel een definitie is gegeven alvorens ze paarsgewijs 

uitgezet zijn, kunnen respondenten niet eenduidig de procesonderdelen beschouwen omdat de bewoording ervan 

tot meerdere interpretaties kan leiden. In het vervolg moet dus stilgestaan worden bij de items die paarsgewijs 
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vergeleken worden door respondenten. Deze items mogen in principe niet aan meerdere interpretaties onderhevig 

zijn. De paarsgewijze vergelijking zal dan niet in alle gevallen hetzelfde meten waardoor de resultaten onbruikbaar 

worden. In de voorgaande paragraaf is al beschreven op welke manier de procesonderdelen nu met elkaar 

vergeleken zijn. Het voordeel van een paarsgewijze vergelijking blijft, wanneer verantwoord toegepast, wel dat de 

respondent zelf dient af te wegen en items nooit op zichzelf scoort. De hiërarchie van items wordt hierdoor 

zuiverder [L. Wang, et al., 2006]. 

De paarsgewijze vergelijking die op de procesonderdelen is uitgezet, kan niet verwerkt worden omdat de 

onderdelen teveel aan interpretatie onderhevig zijn, ondanks de gegeven definitie. Bij hef gebruik van een 

paarsgewijze vergelijking dienen de onderdelen zuiver te zijn en maar op één wijze te interpreteren. 

Voor de eerste dimensie doelen in de dialoogfase wordt de paarsgewijze vergelijking Wel uitgewerkt. Dit geschiedt 

aan de hand van het clusteralgoritme van Saaty [1990] zoals hieronder getoond. Allereerst worden per respondent 

de gemiddelde clusterscores genormaliseerd en worden gemiddelde genormaliseerde elementscores (op de sub

onderdelen) vermenigvuldigd met deze clusterscores om de definitieve hiërarchie op te stellen. Per cluster 

respondenten wordt vervolgens het gemiddelde van de scores op de onderdelen weergegeven in een hiërarchie. 

'!!:1, w., w., ... w., 
w, W2 w3 wn w, w, 
'!1.2 w2 '!1.2 ... '!!:12 w2 w2 w, W2 w3 wn 
~~ ~ ··· ~ x w3 = nx w3 

'!!:ln '!!:1n l!:1n l!:1n wn wn w, W2 w3 wn 

A r = nwT w 

Figuur 111.6.33: clusteralgorilme van Saaty [1990]. 

Per respondent worden de uitkomsten in een matrix verwerkt. Deze matrix wordt vervolgens met zichzelf 

vermenigvuldigd waarna uit iedere rij uit de matrix een eigenvector wordt getrokken. De eigenvector geeft het 

relatieve belang aan dat de respondent eraan toebedeelt. Er vindt een iteratie plaats van de laatste stappen. De 

verkregen matrix wordt steeds opnieuw met zichzelf vermenigvuldigd totdat het verschil tussen de verkregen 

eigenvector en de eigenvector van de voorgaande iteratie niet groter is dan 0,0001. Voor de doelen zijn dit vier 

iteraties. De gemiddelde uitkomsten van alle respondenten worden hieronder weergegeven: 

Relatief belang doelen 

13% 

15% 

• Kone deonooptijd 

• Lage prijs en kosten 

0 Gewenste proces 

0 Trasparante informatie en 
communicatie 

IJ Hoge productwaarde 

• Hoge betrouwbaartleid 
organisatie 

Figuur 111.6.34: relatief belang van doelen in de dialoogfase (dimensie 1) 

De verdeling uit figuur 111.6.32 relativeert het onderzoek. In dit onderzoek staat het gewenste proces centraal. Hoe 

deze is opgebouwd en in hoeverre het verloop voldoet aan de wensen van de opdrachtgever bepaalt de 

waardering van de opdrachtgever. De waardering is verder opgebouwd uit de elementen zoals in de legenda te 
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zien is. Dit worden de doelen in de dialoogfase genoemd omdat op deze elementen een waardering moet worden 

gemaximaliseerd. In de figuur is te zien dat respondenten het meeste belang hebben bij een korte doorlooptijd. Op 

de tweede plaats staat de lage prijs en kosten, vervolgens liggen gewenst proces, transparantie, informatie en 

communicatie, hoge productwaarde en hoge betrouwbaarheid van de organisatie erg dicht bij elkaar. 

Ten opzichte van mogelijke doelen in de dialoogfase die een klant nastreeft, wordt een 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. 
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111.7 SUCCESFACTOREN IN BEST PRACTICES 

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 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. 

7. 1 Resufts desk research: review of 'Building Schools for the Future' 

BSF was launched by the Department of Education and Skilis (DfES) of England in February 2003. Central 

government decided, after a great investigation to the suitability, efficiency and conditions of secondary schools in 

the UK, that there has to be an extensive program tor renewal of not only educational services such as 

accommodation but of educational models and vision as well. Partnerships tor Schools (PfS) is responsible tor the 

delivery of this program. The key role of PfS 14 is ' ... to ensure that each local BSF program is based on strong 

educational vision and that BSF schools are well designed, built on time at a reasonable cos! to the taxpayer, 

suitable and properly maintained over !heir lives'. The aim of the BSF is to rebuild, renew and/or refurbish all 3500 

education facilities in England over a 10-15 years period trom 2006, with all Local Education Authorities benefiting 

trom the funding. BSF is the biggest single UK government investment in improving school buildings tor over 50 

years. PfS works in collaboration with 150 Local Authorities (LA's) and the private sector parties to rebuild and 

renew all of EngJand's public secondary schools to a 21 st century standard during the 15-year lifetime of this 

program with a Capita! Expenditure of [45 billion. 15 

In this program funds are divided and allowed to LA's. Managing large-scale investment in a local area, over an 

extended period, requires a new approach to procurement. The 'old' way of putting individual school building 

projects out to tender is unlikely to produce value tor money or 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 tor BSF. A LEP is a public private partnership bringing 

logether three organisations: 

The Local Authority; 

A Private Sector Partner (PSP) (usually a consortium of private companies including the building 

contractor); 

Partnerships tor Schools (PfS) . 

A LEP is a joint venture company, with the public and private sectors werking logether with common aims, sharing 

certain risks and rewards. BSF is a long term program to Iranstorm secondary education so each LA submits an 

educational vision and a Strategie Business Case to PfS in which they define clusters within !heir municipality. For 

each cluster a project team is founded tor the delivery of the program dealing with all the schools within the 

cluster. lnnovation of educational vision as well as an innovative model tor renewing accommodations is obliged. 

Each LA's capita! allocation is guided by the pattern: 

50% of the floor area within each BSF project can be New Build; 

35% of the floor area can be Major Refurbishment; 

15% of the floor area undergoes Minor Refurbishment. 

The proposals for each individual or group of schools must be developed by the authority and the schools 

together. These proposals are based on the LA's Asset Management Plan (AMP) . This is the instrument of LA to 

assess the condition, suitability and sufficiency of the premises and to develop a masterplan for all projects and 

premises based on the outcomes. All BSF funding is allocated and paid to the LA and not directly to any school to 

control for LA involvement in decision-making [D.M.M. Vermeer, 2006]. The reasons for the development of a 

14 See: www.p4s.gov.uk 
15 See: www.bsf.gov.uk 
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Local Education Partnership (LEP) with Private Sector Partners (PSP's) are to group schools tagether into larger, 

higher value packages than previously in order to achieve efficiencies in praeurement and delivery to which the 

government is committed. A LEP also reduces the number of competitive procurements that have to be carried 

out, streamlining the praeurement process. Several contractual contract scan exist next to each other such as DB 

and PFI contracts (around half of the schools will be funded through Private Finance lnitiatives). The preterred 

bidder will be granted exclusivity for the delivery of all projects within the LEP. Evaluation of bids for the Private 

Sector Partner in a LEP is executed by Local Authorities. Due to the complexity and independency a range of 

Evaluation Criteria is used, developed by the PfS. A scoring matrix is used in which the weightings of each criteria 

is mentioned in the invitation to continue in dialogue for PSP's to comply with. In this process a Competitive 

Dialogue is already commenced, recommended as the most appropriate praeurement route by PfS [D.M.M. 

Vermeer, 2006]. The following performance mechanisms are developed to be assembied in a Strategie Partnering 

Agreement (SPA) 16 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; 

Collective Partnership Targets; 

Value for Money assessment tooi; 

Continuous impravement plan. 

7.2 Results semi-structured interviews 

The results of the survey are compared with the situation and success and fail factors in the UK. This is executed 

by semi-structured interviews. The themes in the interviews are based on the results of the survey in order to 

retain success and fail factors in a structural manner. Within the themes the researcher is led by what is 

mentioned by the interviewee in order to retain the background of success and fail factors. The semi-structured 

interview provides for this flexibility. 

In terms of the survey results the interviewees experience similar needs and requirements with clients. The first 

important difference is that 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. The BSF programme considers secondary schools but already 

there are ongoing investigations to the use of the programme scheme for primary schools. The experience is that 

on a process level, the needs and requirements are quite similar. This does nat count for the product level. The 

obligation to transfarm educational vision in each project is an instrument of the DfiES to stimulate the 

development of education that encounters social change for a considerable period of time. Another similarity to the 

Dutch structure is that Local Authority lays foundation for all plans in an Asset Management Plan (in NL practice: 

I HP). In the overview of addressing the instruments that leadtoa successful clustering of projects, it can be stated 

that, apart farm the funding incentive, there are no specific characteristics in the UK practice that do nat comply 

with the Dutch practice. The following successful instruments from the UK practice of clustering projects are 

assembied from the four interviews. These items will provide for designprinciplesin this research: 

'
6 See: www.p4s.gov.uk 

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 Competitive 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; 



Stakeholder groups linked to the project board; 

Benchmarking and market testing each 4 years; 

Newsletters and other local media which raise awareness and ask for responses. 

A masterplan must be based on a strategie brief agreed with the Local Authority incorporating top-down (e.g. 

AMP) and botlom-up (e.g. pupils workshop collages) issues. The brief is a list of rooms and !heir preferred 

relationship, with details of the services outlets, fixtures and fittings required added as the design progress. In 

addition items such as working practices, overall organisation and ethos of the school can ensure a better match 

of the outcome to the requirements . In the brief a functional description of requirements is preferred over a 

technica! and detailed description. The initial budget is based on bringing each school separately to a suitable 

standard. The Outline Business Case (OBC) needs to providefora professional design within the same budget. 

The following steps are important: 

1. Appointment of elient design advisor by CABE, advisor prepares 'reference scheme' for projects. 

2. Competitive process to select experienced schools architect. 

3. Strategie briefing consisting of: 'Survey and control' option (budget) and the 'strategie brief (scope) and 

Strategy for Change (SfC) . This incorporates the schools own vision and the LA's vision. The strategie brief 

provides for the instrument to guarantee uniqueness in each solution . 

4 . Option appraisal and developing the masterplan. 

5. Outline proposals and full project brief (OBC) . 

6. Competitive dialogue praeurement route. 

7. Online Design Quality Indicators to evaluate submitted bids. 
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7.3 Interviews best practices 

Preliminary interviews with experts: 

Monday 2fih February, 11 :00 AM, PfS office London: Stephan Bateheler 

Tim: 
How are efficiencies in procuring reached? 

Stephan: 
Through the national programme 'BSF' a standard preeurement route is defined in which a complete district with multiple 
schools participates. In a traditional manner school authorities would have been eager to have control in the complete process. 
This leads to preeurement routes that have to be executed for each school separately. By combining this process for multiple 
schools the efficiencies can be gained in process time and in product repetitive works. In a Local Education Partnership (LEP) 
there can besome schools that are procured as DBFMO, or what we call here Private Finance lnitiatives (PFI), some will be DB 
projects and some will be procured traditionally. Now the real efficiencies will be reached in the PFI projects since the lifecycle 
cost model delivers a greater value to the product for a lower price and especially a phased payment over the complete period 
of the contract (for example 25 years) . This leads to better manageable (financial) resources and interest revenues. 

Tim: 
What are the steps by which the process is managed? 

Stephan: 
First of all, Partnerships for Schools contact the Local Authorities to define the districts for which LEP's need to be formed. PfS 
will then , logether with the Local Authority, contact every school requesting to propose their educational vision and a translation 
into an accommodation strategy ( called a brief). The Local Authority assigns an architect who then stands for the difficult job of 
creating a unique concept in which all the visions of the separate schools are provided for and all schools can be built within the 
defined budget by PfS. This is an iterative process in which dialogue is most important. Many visits to different schools and the 
assembly of project groups are the tools used to get every partner in a joint intention. PfS and Local Authorities both instruct the 
school authorities about the possibilities by separate visits and group meetings. 

When the architect has developed the concept and PfS and Local Authorities have insured that all requirements are met, the 
competitive dialogue starts by inviting 5 contractors to make their bids. The list of 5 is narrowed down to 3 and then to 2 
contractors making their final bid. During the competitive dialogue the contractors are invited to discuss requirements and 
demands of PfS and LA's and they pay visits to the schools to make sure that their specific designs for each school meets the 
demands of each school authority. 

The route of selecting the preterred bidder you will also find in the BSF documentation. The competitive dialogue leads to a 
preterred bidder that developed a plan for all the schools in aLocal Education Partnership (LEP), with only a detailed design for 
the schools that are built in the first phase. This contractor or consortium has the exclusivity to develop and deliver all of the 
schools but has to be monitored and market testing takes place each 5 years of the contract. PfS and LA have the task of 
following each step the contractor takes, to monitor the progress and the level of complying with the performance requirements . 
They are coordinated in this by a Strategie Partnering Board in which all stakeholders are represented. 

Tim: 
Who has the coordinating role in the first stadiums? 

Stephan: 
First of all this is a national program. This means that central government has the primary role of coordinating budget 
allowances. For rnanaging this task the Partnerships for Schools (PfS) organization is founded . They fulfil a coordinating role on 
a local leveland involve the LA in the first steps of this process. Together they visit schools and manage the gathering of each 
school's vision and specifications. From the appointment of the selected bidder and the signing of the contract, the contractor 
becomes coordinator of the design, development and delivery processes. PfS and the LA have a monitoring role from that point 
onward . School authorities have the role of providing input for the design processes. 

Tim: 
Now in the Netherlands there is an intensifying public debate about clustering projects and thereby eliminating the competitive 
position of smaller local contractors. Th is supposedly is a bad development for the local employment rate and economie welfare. 
How is this debate in the UK and what are the options for LA's to provide for local employment? 

Stephan: 
lt is not a real big issue yet. This could be because of the necessity of remodelling or rebuilding the schools and the central 
government initiating and planning this preeurement route. Now if you want to initiale this route in the Netherlands from the 
perspeelive of a private company then you would have to negotiate with LA's for the option of specifying a certain level of local 
employment or even the use of specific local suppliers. The specificatien is then a hard demand for bidders to comply to in a 
strategy they can develop themselves. The main contractor submitting the bid will be procured to do all of the project 
managementand part of the construction itself. Th is is notdifferent form any other great project (non-clustered). 

Tim: 
Thank you very much for sharing this intermation and I will keep you informed on any outcomes. 



Preliminary interviews with experts: 

Monday 25h February, 12:00 AM, BSF Project office Newham: Zoe Power 

Tim: 
What l'm trying to design is a tooi fora main contractor in the Netherlands, to get primary school authorities and local authorities 
logether to gain efficiencies in procurement. In the Netherlands there is no national program such as the Partnerships for 
School. This means the incentive for partners to join is not there yet . In the BSF program efficiencies are reached by taking 
away a bit of control from the school authorities and local authorities. How do you manage this process and how do you get the 
parties to work logether in this. 

Zoe: 
The short answer is that it is managed by an approach where there are advantages in going with the program and there are 
disadvantages in not going with the program. The advantage of going with it is that funding comes from the authorities and the 
disadvantage is you can't have the money of you don't go with it. lt's quite a simple form of eneauraging people. You either do it 
our way or you don'! get the money. So for the authorities this is how is dealt with being prepared to give over some controL 
This local authority Newham decided that this is the only way to get the necessary improvements in accommodation and 
therefore we are prepared to give over some control and in addition we make the program as much specific to our local area as 
we can, but understanding it is part of a national program. Some of our schools have got the same pragmatic view and go along 
with it, as for others find it a very difficult pill to swallow and very hard to accept. 

Tim: 
They are more the modern educational visionary school authorities? 

Zoe: 
lt's not just about their educational vision. lt is also about their politica! stand of people who are governing and rnanaging 
schools. Some of these schools think that local control is more important than others. Some of them don't agree with the 
praeurement route which requires the private sector to build schools and then force to be paid back over a period of time. They 
find it morally and politically uncomfortable. So there are difficulties around that. And in terms of how we manage it we try to teil 
the schools all the time what is happening, we try to be honest to them about pro's and con's of going with it. And we try to be 
very upfront about the fact that if they don't have a new school built by the private sector in this way, you just won't get a new 
school. So there's not an alternative choice for a praeurement route that you might favour .lt's this or nothing at all and we jus! 
try to deal with it. lt's not always an easy conversation. And there are a lot of other government models floating around which 
makes it more difficult, such as the academy programme. We just need to be honest really and it somelimes doesn't make them 
very happy. 

What we have not found is any correlation between the vision of rnanaging a school and it's views about procurement. Because 
in some cases one may make huge changes in the way one is running a school, ereale from visioning new teaching methods, 
without necessarily having a new building. The two things are related but they are not necessarily correlated. Some of the most 
conservative schools in termsof visioning are actually against this praeurement route . 

Tim: 
So they decide it is either this way or no way at all, so they join. How do you then manage the input from each school in the 
preliminary phases in which each schools vision needs to be embedded in one final concept for which contractors can start a 
bidding? 

Zoe: 
The way we do that is to work with the school, totalk tothem first of all a bout how they want their school to be developed. Not 
directly about how it should be procured but how they expect their school should be managed and organized, what subjects 
they want to teach together, what specializing. We draw that up in an organizational diagram showing. From that , our architect 
will plan what the school building would look like. And what that means is that schools might have very different buildings and 
organizational models, but still have one praeurement route. 

The efficiencies in terms of building will hopefully be good. We' re still in praeurement phase so that's unproven for us. Our hope 
is that the building efficiencies will be there but it doesn't mean that every school has to be the same. They can still be very 
different in their look, in !heir feel , in !heir cultural ethos, but you will just have one contractor building . And in terms of what 
we're building, we're building new schools, but also we're refurbishing a whole different range of type of schools: all the 50's, 
60's, ?O's schools and Victoria schools. So the results will still be very different places. And dependani of how much the head 
teacher wants to be different from the rest results in a different feel. But the benchmark cost per square meter should be 
efficient. 

Tim: 
And when, for example, two schools are in the program. For the one a complete new school is builtand for the other only the 
ICT supplies are renewed . Does this second school !hen not join before the larger project enter the phase in which agreements 
for ICT are made? 

Zoe: 
The whole ICT services go alive at hopefully the same time. The idea behind it is that in the ICT network schools can 
collaborale as well, so in this case it is a good example. For each subject, like ICT services, we have a working group set up 
with some school representatives on it. They work with us to develop the main specifications. And then we've just gone out to 
each of the schools to talk to !hem a bout how they individually would like to see it work. And then separately from that, because 
some of the staff of the schools will transfer into the service and therefore their employment will change, they won't be employed 
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by the school anymore , they will be employed by the ICT contractor, we have to consult to them about that as well. ICT is a 
good example of where the schools will have a common level of service, but there will be local ditterences as well, depending 
on what the schools want. 

Tim: 
In what main items is the greatest efficiency reached, when school authorities and local authorities collaborale in the 
praeurement stages? 

Zoe: 
Weil I think that it's probably too early for us to say how efficient it will be to go with this new Local Education Partnership (LEP). 
The stage we are at the moment is that we just received the final tenders, so we are close to knowing the exact cast for the first 
schools in the program. And from that we should be able to take a view at to whether we think that's a good deal, and whether 
that is actually more efficient. The way the LEP works is that you develop a benchmark cast to work with that on the next 
scheme. But we haven't yet seen through a complete scheme. So what we don't yet know is how efficient this process will 
actually be, in termsof getting very competitive casting. The initial feeling of the moment, based of what we know sofaris that it 
will be very competitive. But the risk is always that you get a very low price right now, and the selected bidder will then try to pile 
on casts later. Until we actually go through the system, it will be hard to see whether that issue comes around. Of course when it 
does we will have the choice to just walk away and say to the contractor that the casts are not benchmarked, but by then we will 
have run a huge praeurement exercise at vast cast, so we really want to deliver the efficient services. lt is not efficient to run a 
praeurement exercise and then just throw all the results away. To be honest I think the case is notproven yet. 

Tim: 
Now in the Netherlands there is an intensifying public debate about clustering projects and thereby eliminating the campelilive 
position of smaller local contractors. This supposedly is a bad development for the local employment rate and economie welfare. 
What is your apinion on this subject and do you define certain specifications inthetender for working with local partners? 

Zoe: 
We are very conscious that the program does discriminate against smaller local companies. We focused more about local labor 
rather than local companies and local supply-chain providers. Bath of the bidders say that they will use some small local 
companies. But the extent of that, we won't be a bie to control that then in the langer term. So I think that is a real disadvantage 
of the system. What we've been keener to stress is that we want local people to have jobs with the main company. We have 
developed performance indicators where each of the companies has given us undertaking about employing local people, which, 
if anything, we think is more important. So in another area of England it might be different. We've been recently to see 
colleagues at Manchester, they have a different approach where they do have a system whereby smaller contractors work with 
smaller supply chain companies. 
This advantage of is not only the problem with contractors but also with small local architects and supply chain companies such 
as ICT providers. But again, there is only one route to follow to attain the funding and we chose to follow it. But it is difficult and 
I think that politically our authority very much would like to see local people working in the company. 

Tim: 
Also because local people will most likely know the area best and would therefore have a better view on the problems? 

Zoe: 
That's right. Also they don't need to travel so far, which saves a lot of transport costs and congestions. Plus we have very high 
unemployment in the area so we really like to see the unemployed people on the jobs in construction or partnership related 
activities. 

Tim: 
As I understand from Stephan Batcheler, the whole process cammences with the LA coordinating that each school delivers their 
educational vision and their vision on the accommodation. Then one architect is selected by the LA to design one concept that 
delivers all these visions within the budget. Then LA's invite constructars to make their first bid. Is this correct? 

Zoe: 
Yes, and where we are now is that four schools have done that. So we helped the architect to put tagether what we call a 
reference scheme. So a first goal of designing it within the price for four schools is reached . And each of the bidders had 
feedback in their own design and cast and we need to accept those. What will happen next is to whoever gets the job we give 
them the documentation about the school vision and their accommodation requirements and let their architect come up with a 
scheme. Otherwise it is not efficient if our architect and the architect of the contractor draw up their own scheme based on 
different documentation, there would be duplication. And one of the things is that we try to avoid duplication where the authority 
continues to do everything and the LEP does all the work as well. So you need to be really careful about who's going to be 
doing what. 

Tim: 
In what items do you see the main difficulties between school, when you try to reach one educational vision or one concept for 
the schools? 

Zoe: 
One of the big issues for us is making sure that the vision of a school doesn't ereale a building which is not flexible for the 
future . So we need to besure that their existing head teacher and the existing manager team wants the school to be run in a 
certain way, the new building can accommodate that. But if the new head teacher steps in 5 years and said 'I want it differently' 
and the building isn't flexible enough in termsof it's layout or it's construction method, but it can be reconfigured quite easily and 
quite cheaply, there is friction. There are a lot of head teachers that want their own personal castle, while not having the 
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knowledge and experience of developing for flexibility over time. The building needs to last for at least 25 years , so designing in 
that flexibility is a real challenge and persuading the head teachers that that's a good thing for them and that they can still run 
their schools in the way they want to run their schools, but in the future it can be changed. Both of our bidders are looking at 
construction methods for making that easier. So building with very big spans so that you have very few supporting walls and 
maybe curtain walls are examples of flexibility methods. The construction methods are there to be used. lt's just that head 
teachers need to be comforted that that's not a threat to their personal way of doing things. 

Tim: 
And you are coordinating this process? 

Zoe: 
In terms of talking to the heads: yes, our team coordinates that. We go to meetings with the head teachers and the head 
teachers meet with the group fairly regularly. But also we meet them about !heir own individual schools and talk through with 
them. So an example at the moment is that one of our head teachers doesn't want an assembly hall. He says: 'you see, we 
don't use it'. And we said: 'that's okay but we need to design a building which has got a space in it which is capable of being a 
hall in case the next head teacher wants it. And then another issue we have is that some of our schools are very high achieving 
and they say: 'look, we don'! need to change, were doing well ' . So they are quite difficult forsome of our colleagues to workon 
change management and changing teaching and learning practice. These schools don't want to move to different learning 
methods. 

Tim: 
But this is a requirement of the BSF program, to revise learning methods and educational vision for each project? 

Zoe: 
Yes. And for that matter our team does nol only consist of building experts but of educational experts as well . Their job is to 
work with the heads on change managementand rating standards and really challenge them in !heir way of thinking . And that's 
a real challenge for us as well . Thai is just talking about ways of teaching and nol at all about the building form. This is done in 
the phase where each school separately needs to provide !heir preliminary vision. But it is a continuous process as well. Some 
of the schools have been working with the architect, the process predated this , but building it is a continuous process. So what 
were hoping is that it gives the teachers a good idea about how they want !heir new building to look and how to define the 
specifications. For this reason several visits are arranged by us between the schools who have already worked with the 
architect en those who haven't. They visit schools who arrange things differently to broaden !heir vision . We !hink that it is as 
useful to go to a school that you don't like as well as a school that you do like, to get an idea like 'I wouldn't want my school to 
look like this or I would like this at my school'. 

Tim: 
And what is the main role of PfS is in this? 

Zoe: 
I think it is two things and there is a lension between !hem. The first !hing is to make sure that the program is delivered on time. 
So they're always rushing us to make sure that we do the stuff in time and that the government money is spent in the right 
period and the right year. And the second !hing is to help us do that. They're the critica! friend challenging us for which it ereales 
tension . 

Tim: 
Is it because you're both equal stakeholders as well? 

Zoe: 
Yes. And I !hink at the end of the day we're very conscious that the authority and the schools need to live with what we make. 
So somelimes it is easy to feel that we are rushed into these decisions. While I actually !hink now that they are good and that 
the relationship with PfS is very good. The PfS is also a souree of expertise to us, they have some architectural and technical 
expertise and they will also manage the benchmarking . 

nm: 
What I am finally interested in is the role of the main contractor in this. What do you !hink of the direct lines between the school 
authorities and the main contractor? Is there a lot of tension? 

Zoe: 
I !hink there have been tensions as we have been working on plans, and making sure that schemes come within cost. 
Somelimes school's aspiration is to have a lot more then what can be afforded. Schools may take a very long time to explain 
what they want and gel the idea that the bidder is nol providing them what they need. What comes back as the plan does not 
have any resemblance to it. The schools then don't listen carefully. This has been an issue in some isolated cases. In the future 
I would see ourselves rnanaging the relationship between ourselves and the LEP and the schools will be involved by a 
stakeholder panel which is called a strategie partnering board. But we need to try to keep the school out of running the day-to
day operations because our experience with some of our PFI schools is that it can just cause a lot of extra problems. One of the 
campetences we need to develop in order to do so is our contract management. 

Another great risk in the future is that we give over a whole lot of work to one company and then if we don't monitor them 
properly and see if they do what we ask at the right time and at the right price and at the right quality, then we will have all of our 
schools complaining and a lot of other issues coming. 
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Tim: 
So there is a crucial role for the competitive dialogue phase !hen, in which all stakes must be well defined and discussed? 

Zoe: 
Yes, !hal must be absolutely clear. And !hen we must be able to have the strength to monitor !hal afler they sign !he contract. 
So far I !hink we have specified things well. And one of !he advantages of going down the route with PfS is !hal it is all standard 
contract . So we're less likely to be caught by mistakes in contract specifying . lt doesn't mean !hal there won'! be any but it is 
less likely. What we are less confident about at !he moment is our ability to monitor the contracts and !hal is a !hing !hal will be a 
real priority for us. We, along with a lot of the public sector, are nol very good at monitoring private sector contracts. For !hal 
matter we miss a hard commercial approach because we need to address !hem about their mistakes and !he extra work they try 
to make us pay for, but we don'! wanttofall out with !hem, because they have to build 20 other schools. 

Tim: 
What is !he procedure for a competitive dialogue? 

Zoe: 
When we started, we invited 5 and we shorted it out to 3 contractors, which is standard procedure. And !hen what we are in now 
is that we narrowed it down to 2 bidders. Their both construction companies essentially, with ICT providers lied to !hem. But 
there are smal! differences and there are differences in !heir submilled bid . But in both cases these companies know they will 
have to provide for their own educational expertise for designing in the context of changing educational methods. At the end 
they're still a construction company and the quality of !heir educational input is going to be very important in persoading us !hal 
they're anything more than a construction company as a long term partner. So one thing we have done is !hal we've asked !hem 
to sign up to some performance indicators . To show !hal, with us, they feel responsible for improving !he outcome. In some 
cases they are the educational consultancies who can be called upon to advise !he company or bringing !heir extra skilis in a 
good team together. We !hen need to gel these consultancies to show their intantions as well, for nol letting !hem gel away afler 
contract signing. 

Tim: 
Thank you very much for sharing this information and I will keep you informed on any outcomes. 



Preliminary interviews with experts: 

Tuesday 26h February, 16:00 PM, EG Harris office (King's Cross): Daan Vermeer 

Tim: 
What I am trying to find out is how efficiencies are reached by following a certain praeurement route. 

The results of the previous interviews are check ed. discussed and acknowledged. 

Daan: 
In the EC Harris team there is an educating services team that provides the assistance to defining the strategie plan : 'strategy 
for change', in which defining the vision is one of the processes. The strategy for change is an act u al business case to invest 
and execute capita! funds. On a strategie level this business case is the first step for Local Authority (LA). The next concept plan 
is called the outlined business case and then in a final business case a definitive design is provided. The vision in the strategie 
business case is Iranslaled to several new specific visions for a subject, compiled by either the government or the individual 
schools. There are steering groups that provide for the assembly of these visions on different levels. They use different 
instruments in workshops such as cut-and-paste compilations. School authorities and boards are present at these workshops. 
My personal opinion is that the vision in the strategie business case tends to be very general and superficial with the only goal of 
providing a statement for the media. 

Tim: 
But is this nol also to have all parties aligned as well? A collaborative statement is one of the ways to work to a joint goal. 

Daan: 
Thai is true. For example the vision 'raising attainment' is a mere slogan for the team inslead of a project mission. Translating 
the vision and the basis text with it to a strategy is actually the hardest part. In the Strategie Business Case this translation is 
made. In the Outlined Business Case this is !hen done in more detail. 

Tim: 
And the school authorities and boards are again involved in this? 

Daan: 
Yes, they need to be involved in each stage. But the Strategie Business Case is developed by the government and from the 
Outline Business Case the school authorities will have !heir saying. Also the private sector will be involved from this point on. Up 
to the praeurement for which the rou! is parallel to defining the vision. 

I am provided with the BSF documentation that stafes the initia/ processes of the praeurement route with parallel to that defining 
the vision of different stakeholders. 

Firstly there is an inception where all parties are brought logether and a project board is established. At this stage it is purely 
within the government. Th is project board ereales !he first 'strategy for change'. Th is document is provided to PfS who judge !he 
documentation and state a first feasibility . When it is confirmed and supported by PfS and the Department of Education and 
Skilis (DfES) !hen the project team can proceed with the outlined business case. At this stage the praeurement route is initialed 
as well . Praeurement doeurnenis are developed in a competitive dialogue procedure. In between the dialogues are fixed 
periods in which contractors can develop !heir bid. A bidders-day is held to invite bidders and compose a prequalification 
questionnaire. When contractors have submitted !heir competences, an invitation to participate in dialogue is sent to those who 
are considered qualified. The manual and outlined business case are provided to the contractors to initiale !heir concepts . The 
first concepts are evaluated after which interviews are held with all contractors to redefine in more detail the specifications. The 
next dialogue is with 3 selected contractors and will also be evaluated . Finally a selected bidder is accounted and contractual 
close can commence. After contractual close is financial close after which realization can start. lt is important to state that there 
is no specific need for a LEP to follow this procedure. 

Tim: 
At which stages are school authorities and boards and LA's involved? 

Daan: 
From Outlined Business Case these authorities are very intensively involved in defining the criteria and specifications. They 
understand that without participation, there will be no funds for accommodation. Praeurement is a costly even! so the gains are 
in bundling of these processes which leads to extra funds to spend on educational matters. Th ere is a break-even point however 
for which a calculation should be made because one extensive praeurement route can lead to large costs as well. Gomparing 
the different options is a task for the project team. But gains are for example in the fact that the architect has to design only the 
first 4 schools of a portfolio of e.g. 20 schools. Because these schools are constructed in year 0. The other 16 will follow later in 
phases. The praeurement is done only for the first 4 schools. So a plan is created for 20 schools, a preterred bidder is selected 
for this plan. The preterred bidder has the exclusive rights to develop and deliver the 20 projects. 

Tim: 
So in designing the next 16 schools the efficiencies are in the fact that many primary processes are already done in the strategie 
and outlined business case and need nol be duplicated. 

Daan: 
Correct. And in the BSF documentation it is staled that all works need to be lesled to the market each 5 years. This means you 
have to do a complete new praeurement each 5 years for each party that the public sector has contracted. Benchmarking the 
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costs is done to provide the public sector the security that the works are cost efficient. Fair competition is a European issue. So 
in a period of 15 years the LEP is exposed to many risks at least twice. For this reason a LEP somelimes chooses to build as 
much as possible in the first 5 years. Part of the LEP exclusivity agreement is than that also other Local projects can be 
assigned to this LEP. As long as these projects are for a wide social (welfare) purpose. Market testing takes place on individu al 
PFI's but it is not common to lead to ciosure of the partnership because switching costs are very high in projects of this size. 
This is still a disadvantage of this system. 

Tim: 
And there are performance requirements , next to the market testing of prices, which provide the public party and school 
authorities for measurement instruments? 

Daan: 
Yes, not only cost, but also quality and running-time are evaluated by these instruments. Prices of subcontractors and supply
chain partners need to be benchmarked as well. This is done in databases which are regularly updated. In a LEP these tests 
are done by a 'Strategie Partnering Board' (SPB) which provides for the involvement of school authorities as well. All 
stakeholders are represented in this SPB. Th is party needs to guarantee the quality and partnering ability of the LEP. Due to 
little experience it is still unclear how this party is actually going to operate in practice. EC Harris has the monitoring role on 
behalf of the government to take place in the SPB as a specialist. 

Tim: 
The LA judges the partnering ability of private sector partners in the selection procedure. Based on what criteria is this 
partnering ability explored? 

Daan: 
The government ereales a Partnering Services Specificatien (PSS) which stales what the government defines as partnering . 
Next to that are the Colleelive Partnering Targets (CPT) : very high level en intangible targets staling the aspirations of the LA in 
terms of partnering in the long run. All parties must comply to these targets and specifications however they can shape !heir 
solutions individually. 1t is again the Strategie Partnering Board that executes the tests and scores the bidders or the partners on 
these items. However somelimes it is merely the LA doing the actual comparing. 

Tim: 
Now LA's are concluding that they have liltie experience in monitoring the private sector partners. So there is a key role for the 
performance indicator instruments. The biggest concern of LA's seems to be the tendency of contractors to claim for a lot of 
additional work after contract signing. Are there indicators that provide for monitoring this as well? 

Daan: 
A LEP can obviously state it's own target in !heir bid to minimize additional work, then they will be monitored in keeping this 
promise and intention. As long as the intentions are specified thoroughly. Indicators such as these are part of the Key 
Performance Indicators (KPI's) that explore to what extent a private partner is performing and delivering what he promises. The 
LEP itself is given the task to monitor the performance indicators of the parties they contract themselves (subcontractors and 
supply-chain partners) . Now the experience is that bottorn-up there is liltie involvement in common goals. The involvement in 
Performance Targets is mainly between the LEP and school authorities. The lack of involvement on a lower level forms a threat 
to the partnering performance. The service desk which the private partner provides at each school does it's job but is little 
involved in defining strategie targets in partnering and monitoring them. 

Tim: 
Sernething else that could form a threat in the Netherlands to clustering schools can be the growing public debate about local 
economy. When clustering schools leads to projects with the size that only a handtul of private partiescan execute them, there 
is a large threat to local economy and employment. What is your point of view in this? And is it correct that LA's have the option 
of obliging the private sector to have a certain level of local employment in !heir plans? 

Daan: 
lt is not an actual public debate but it is sernething a growing amount of people worries about. And it is true that the LEP can be 
established and invited just for the development of the projects and not for the realization . The LEP has then only a project 
management role . But the large contractors will try to be the builder as well so it is up to LA's to prescribe !heir desired level of 
local employment. Next to that we must remember that a LEP needs not only to consist of 1 large contractor. lt can be a 
consortium of 3 or 4 smaller ones as well. These companies just need to find experience in werking in consortia before this will 
be common on a larger scale. Moreover there are not only DB and PFI projectsin the BSF. Forsome schools it is more efficient 
to follow the traditional preeurement route. 

T im: 
Thank you very much for sharing this information and I will keep you informed on any outcomes. 
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Preliminary interviews with experts: 

Tuesday 2ffh February, 17:00 PM, EG Harris office (King's Cross): James Bowyer 

James Bowyer asks Tim to describe the context of the Dutch funding construction for primary schools. ft wil/ help Mr. Bowyer to 
understand the problems in the research. 

James: 
So the Local Authority has the Asset Management responsibility. So the money will come down to the Local Authority to grant 
strategically funds to school authorities. In the UK Local Authorities develop a long term Asset Management Plan invalving the 
terms: suitability, efficiency and condition. With measuring these conditions LA checks what state the school is in, if the building 
fundions are sufficient and suitable and if there is enough room. The Asset Management Plan delermines how the LA spends 
their pounds. And also they make funding bid to central government with the AMP so this is quite similar. And you're looking for 
ways in which private sector can bundie all these projects up? 

Tim : 
Yes. Furthermore in terms of the funding situation it is not efficient that LA minimizes capital casts and school authorities desire 
to get investments in the development in order to minimize running casts. So Soft facility management (FM) is in hands of the 
school authorities now and the hard FM is in hands of LA's. Some larger professional school authorities have an 
accommodation team or manager that has some campetences of rnanaging these issues. But they have little experience in co
development and PFI's. Do you see camparisans to the UK route of construction planning and procurement? 

Ja mes: 
In the UK you have different types of models of schools, which means there are different levels of independenee of the 
authority. lf we stick with primary schools there are essentially only two models of schools: 'voluntary aided' or 'voluntary 
controlled' and the ones run by the LA. Voluntary schools would be the dioceses, or run by the church. And there are new types 
of models where a trust manages the gavernanee at a number of schools. lf you were to look at a model where you're trying to 
group a number of primary schools together, for their asset management function, and you have a private sector body that's 
sitting above that rnanaging the investments, that is what we do all the time actually. We do a lot of work for the dioceses, a 
whole group of primary and secondary schools. They have their own in-house team or elient team, but they need to outsouree 
for private sector services functions. We do all the surveying bits. 

Tim: 
But in that case there is only one team that manages the outsourcing and only one elient to be convineed of efficiencies of a 
certain solution. In my case it would be several teams with even more schools below them that need to be convinced. In the 
traditional route they would all have as much control as the can have in the praeurement route. Now when the projects are 
bundled and we are looking for efficiencies they need to let go of some control. How do you convince them to go to a lower level 
of control? 

Ja mes: 
That is by demonstraling the extra value that they can get. And that can be by how many extra euros you can save by being 
more efficient. Demonstraling to them that by having a coordinated programme management office that sits across their school 
and they can have a professional dealing with surveying conditions, suitability and efficiency and that can develop proper AM P's 
rather than doing it in-house with less skills. They're not necessarily losing control. What they're doing is enabling the private 
sector to fulfil those functions for them. I guess the issue is about how they get their money and how they can spend it. And then 
it will be about demonstraling how efficiency will save money. We have an actual online platform we use to demonstrate the 
deliveries and logging the asset details. lt helps us manage the administration and is a tooi for the elient to have their desired 
input. The question is whether as a private sector party you need to convince the schools or you need to address the LA. 
Because if you have two different funding streams then you need both. 

Tim: 
So which party is best to contact first if you would consider the UK scenario? 

James: 
I would say that you're better off looking at how you join up with local authorities and sequentially to find the larger school 
authorities with a request to help them align their capital investments and their revenues in terms of FM in a strategie way that 
helps rnanaging their assets better. Therefore they need experts starting with the accommodations, creating the AM P's and than 
doing the works. Just by identifying when you do what works (by using an AMP) you'll already be more efficient. Also you'll have 
a better response to facilities issues over time. You'll also be able to bundie up the work. The way you're going to create savings 
is by giving contractors volume and duration. That's the only way you're going to create capita I savings. So if you can get you're 
funding streams aligned, capital and running funding streams, into a programme of work, you will know every 12 months cycle 
how much money you can get and you know how to allocate them to capital investments and maintenance as well. You can 
then make the most efficient forecasts. Then you have a programme of work and the funding secured. And you have the volume 
with which you can actually go to contractors with the request of bundling it up. lf you have 50 jobs over year, of about 10.000 
euro each time, or you got one job of 500.000 euro then you're going to get a better price/quality rate in the latter case. 

Tim: 
To what itemscan these efficiencies be subscribed? 

Ja mes: 
Certain praeurement processes need to be done over and over again in the first case, which are costly. And also the fact that 
you can negotiate better with purchasing power to suppliers. Contractors can then plan their own resources better. Then the 
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other thing you have to look at is the way you procure your supplies and your materials and all the things you've got to do. For 
each product group you can assign a product team that delivers efficiencies by purchasing power and better planning of 
resources. We call this process category management, consictering work packages. Splitting the savings with the elient 
demonstrales the efficiencies of bundling. 

Better planning; 
Saving money; 
Better product; 
Better service, you take the hassle away from them with a professional team; 
Optimize capita! investment; 
Optimize maintenance investment. 

So the capita! investments and the maintenance money are not joined up. Demonstraling this is the way to sell it. In terms of 
tools to help you do that we use an online tooi that helps to bring all this stuff together. You have to shape a proposition of these 
benefits to convince the parties. There maybe tools for stakeholder management and stakeholder engagement already in the 
market. 

Tim: 
Your online tooi helps to manage the input form alltheseparate parties and providesfora certain level of control for the school 
authorities? 

Ja mes: 
Yes, But convincing them of this as a contractor is something different than winning the procurement. These parties will still 
need to go to the market either way. But because you suggested this route, you will be the leading one. lt is sort of what's 
happening in the BSF programme. 

Tim: 
In the local government level and in these primary school boards, are they open for new ways of delivering these projects, or 
are they quite reluctant to new approaches in the UK? 

James: 
In the UK central government is initiating new policies that helps school boards and LA in their decision making. lf the schools in 
the UK are LA controlled then theoretically capita! investment and revenues should be joined up. The LA's job should then be to 
measure the suitability, efficiency and condition and take the necessary measures. Now the voluntary aided schools arenotrun 
by the authority. They have more maintenance than they make capita! biddings and they set revenues based on a number of 
pupils. Private partners can, forthese parties, fulfil that role in termsof consultancy on conditions, suitability and efficiency. But 
they do have to procure the work. But first of all you need to convince the LA in their choice of what kind of model they want to 
use. lf some LA's in the Netherlands are decentralising the funds to school authorities, then that's your way in . With these 
scenarios you can ereale good examples and benchmarking products. In your case it's about communication and involvement 
of stakeholders. For LA and the larger school authorities it will be all about money and doing it quicker and more efficient. Long 
term partnership by which parties can get culturally aligned is more the incentive for the school boards and the actual users of 
the facilities. And in all these issues you can relale back to Key Performance Indicators (KPI's) and other performance 
measures. KPI's can take the fear of clients away when agreements are made of measuring in certain intensity and agreements 
on splitting extra revenues will help as well. 

Tim: 
At the moment a government vehicle is set up in the Netherlands to help LA's and school directors who consicter innovative 
procurement of works. Could this vehicle play a key role as well? 

Ja mes: 
In Flanders (Belgium) a similar initialive has ledtoa bundling of schools in the procurement of a sort of LEP as well. In this case 
the school organisations have a bigger lead rather than the LA's. The alignment of joined investments is not so much of an 
issue therefore. But yes, the independenee of such a vehicle is a key incentive for authorities to relhink their visions and 
strategies. 

Tim: 
Thank you very much for sharing this information and I will keep you informed on any outcomes. 
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PURPOSE OF THE LEP, THE PARTNERING SERVICES AND DELIVERY OF THE PARTNERING SERVICES 

.1 The purpose of the SPA and certain high level principles in relation to the partnership are set out SPA, clause 2. 
These high level non legally binding principles include: 

(a) development and understanding of mutual objectives (SPA, clause 2.4); 

(b) problem resolution (SPA, clause 2.5); and 
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(c) continuous impravement (SPA, clause 2.6) . 

. 2 Partnering Services to be provided by the LEP: 

(a) The role of the LEP is to support the LA in relation to the long term capital investment programme for the 
secondary schools estale by providing Partnering Services (SPA, clause 4). The nature and extent of the 
Partnering Services will be determined by the Partnering Services Specification (SPA, Schedule 12) and will 
vary from LEP to LEP depending on local circumstances and requirements. 

(b) The LA can request Additional Services (SPA, clause 4.2) on terms agreed as part of the SPA and clauses 3, 
4, 5 and 17 are expressed in that case to apply mutatis mutandis to such Additional Services. lt is anticipated 
that the Partnering Services Specification will identify at the praeurement stage the nature and extent of any 
Additional Services the Local Authority may wish to souree via the LEP and the praeurement position to be 
considered by the Local Authority/advisers in this context. There will need to be as much certainty as 
possible about what requirements the Local Authority may have in this context, for example, in relation to the 
requirement (or otherwise) for Soft FM Services. To the extent possible, precise requirements are to be 
specified by way of identification of such Additional Services in the Partnering Services Specification. 

(c) SPA, clause 4.4 (and SPA, Schedule 11) sets out the standard of provision of the Partnering Services 
obligations . 

. 3 The purpose and business of the LEP is to provide the Partnering Services and this is reiteraled in the SHA (SHA, 
clause 3) . 

.4 Colleelive Partnership targets are set out in the SPA, clause 6.9 . 

. 5 How are the Partnering Services to be de/ivered? 

(a) The LEP is responsible for the Partnering Services, but can subcontract all or part to Partnering Service 
Providers (SPA, cl a u se 5.1 ). 

(b) The SPA acknowledges that the LEP arrangements may impact on existing service providers to the LA and 
requires the parties to work logether so that existing contractors and employees are treated fairly (SPA, 
clause 5.2). There are TUPE provisions in the SPA (clause 5.3 and Schedule 13). In addition, see footnote 4 
to SPA, clause 5.3 in relation to secendment to the LEP by the LA. lt is also acknowledged within new clause 
5.3A of the revised Standard Document that the parties may wish to agree a written protocol to be applied in 
relation to any staffat risk of redundancy or redeployment as a result of the coming into effect of the SPA. 

(c) The standard of provision of the services by the LEP is set out in the SPA, clause 4.4 (skill and care, 
Consents, compliance with Laws etc). 

(d) The SPA contains HR!employee related provisions relating to the LEP: 

(i) LEP responsible for staff resourcing and training (SPA, clause 5.4); 

(ii) Provisions relating to employees with Convictions (police check requirements etc) (SPA, clause 5.5); 

(iii) Personnel policies (SPA, clause 5.6); and 

(iv) Record keeping requirements (SPA, clause 5.7) . 

. 6 The provisions relating to the development of the Strategy for Change are set out in SPA, clause 6.4 with the SfC to be 
included in the SPA at Schedule 9. The Strategy for Change is prepared by the LA and sets out its anticipated 
accommodation requirements in respect of its secondary schools estate. This will be reviewed annually by the SPB. 
Local Authorities will note that the SfC will be the reference document against which the LEP will develop proposals for 
New Projects to meet the need for Relevant Facilities set out in the SfC approved by the Local Authority. 

FUNDING, FINANCING AND VALUE FOR MONEY 

.1 Initia/ subscriptions - the mechanism for the initial subscriptions for shares in the LEP (anticipated to be at relatively 
low/modest levels) is set out in SHA, clause 4.1. The share designations will be: 

(a) A Shares to the LA; 

(b) B Shares to BSFI; and 

(c) C Shares to the PSP. 
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.2 Further capita/ - if the Board decides that the LEP needs to issue further shares, then associated provisions are set 
out in SHA, clause 4.2. There is a detailed offer round mechanism giving pre-emption rights to the existing 
shareholders to be able to take up their proportion of the new shares to be issued. lf they do not want to I cannot do 
this then their shareholdings will be diluted. However, note that the minority proteetion rights attaching to the A Shares 
and the B Shares held by the LA and BSFI will be unaffected by any resultant dilution - i.e. so long as the LA or BSFI 
holds the initial shares issued tothem they will have such rights . 

. 3 Distributions out by the LEP to shareholders - to be determined by the Directars subject to the LEP's werking 
capital requirements and the terms of any Funding Agreements (if any) to which the LEP may be a party (SHA, clause 
8.3). The provisions of SHA, Schedule 8 (SHA - LEP IRR Thresholds) will apply in relation to financial returns above 
specified levels and operales such as to disregard any Refinancing Gain received by the LEP from a Project Company . 

.4 Transfer of shares - these provisions are set out in SHA, clause 9 which also contains provisions relating to the 
transfer of Shareholder Debt by the C Shareholder (see SHA, clause 9.4/Schedule 9) . 

. 5 Payment for Partnering Services- these provisions are dealt with in the SPA, clause 9.2: 

(a) The LEP's casts in providing the Partnering Services will be reimbursed against an agreed schedule of rates 
(SPA, Schedule 11). 

(b) A Project Management Fee will be paid to the LEP (in relation to the casts incurred in taking a New Project 
through the New Project Approval Procedure (SPA, Schedule 3)). Subject to certain limited exceptions 
(relating, in outline, to the impraper rejection by the LA of a LEP new project proposal or inaction or 
withdrawal by the LA), this Project Management Fee will only be payable if the relevant New Project becomes 
an Approved Project. The component parts of the Project Management Fee are set out in SPA, clause 9.1 (a) 
and are subject to the relevant reductions and targets set out in the Continuous Impravement Plan. As stated 
above, the Project Management Fee will be reimbursed for schemes which are developed but which do not 
reach fruition because the LA, in effect, reneges on or changes any of the Approval Criteria parameters within 
which the LEP was asked to work up the New Project Proposal, withdraws the project or there is a Local 
Authority Event of Default. 

(c) The LEP will also be entitled to reeover the LEP lnitial Set-up Casts as part of the Project Management Fee in 
the percentage proportions for each New Project as agreed between the parties by reference to the New 
Projects anticipated in the SfC during the first five year period. The Project Management Fee will be payable 
on the signature of the relevant Project Agreement(s) for the relevant New Project being entered into during 
the first five years of the SPA (see SPA, clause 9.2). 

(d) To the extent the LEP has not entered into New Projects during the first five years of the SPA and has not 
reeavered the LEP lnitial Set-up Casts tagether with the associated casts of interim funding, then the Local 
Authority would then pay to the LEP the balance of any such unrecovered casts, unless there has been an 
SPA Material Default. 

.6 Benchmarking and Market Testing Procedure - These provisions are set out in SPA, clauses 8.4 and 8.5 and in 
SPA, Schedule 4 (Market Testing) . Further details in relation to the procedure for the benchmarking of services are 
also set out in SPA, Schedule 21 . The provisions can be summarised as fellows: 

Mel2008 

(a) As part of the New Project Approval Procedure the LEP will be required to demonstrate value for money to 
the satisfaction of the SPB by reference to the cost of the New Project compared to: 

(i) the lnitial Projects; 

(i i) the anticipated cast of future projectsas set out in the Continuous Impravement Plan; 

(iii) other relevant projects identified by the parties in accordance with Schedule 3 (New Projects 
Approval Procedure); and 

(iv) the casts for equivalent projects based on the benchmarking data and indices provided in relation to 
the BSF Programme by PfS (see SPA, clause 8.3) . 

(b) Benchmarking is to be carried out by the LEP and reported on by the LEP to the SPB as part of Stage 2 of the 
procedure set out in SPA, Schedule 3 (New Project Approval Procedure). 

(c) The lnitial Projects to be taken forward by the LEP will have been the subject of a competitive preeurement 
process. As part of this praeurement process the PSP will have been required to put forward proposals for 
continuous impravement with the position agreed in this regard between the LA and the LEP then constituting 
the Continuous Impravement Plan . 
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(d) For New Projects which receive Stage 1 Approval on or before the fifth anniversary of the date of the SPA the 
LEP will need to satisfy the requirements in SPA, clause 8.3 (Benchmarking) outlined above. These 
requirements may themselves require some degree of market testing (see SPA, clause 8.4 (Market Testing)). 

(e) After the fifth anniversary of the date of the SPA, the LEP will need to satisfy the requirements in SPA, clause 
8.4 (Market Testing) in relation to : 

(i) the first Representative New Project of each type; 

(ii) any other New Project tor which Stage 1 Approval is sought prior to the Representative New Project 
of the relevant type having been approved; 

(iii) any other New Project tor which Stage 1 Approval is sought and where the LEP decides to Market 
Test that project; and 

(iv) any New Project tor which Stage 1 Approval is sought in respect of which the obligations and scope 
of the relevant Project Agreement are not similar to those contained in the lnitial Projects. 

(f) The LEP and the Local Authority have to use reasanabie endeavours to agree the nature and scope of 
projects within the SBC which are representative of the type of projects to be carried out by the LEP pursuant 
to each of the PFI Project Agreements and D&B Project Agreements and ICT Project Agreements (with each 
such project being a Representative New Project) . 

. 7 Records and open book accounting provisions and support to the LA in terms of audit requirements affecting the LA 
are set out in SPA, clauses 9.12 to 9.19. 

MANAGEMENTOFTHELEP 

.1 Composition ofthe LEP Board (SHA, clause 5.1): 

(a) LA (A Shares) - 1 appointee; 

(b) BSFI (B Shares)- 1 appointee; 

(c) PSP (C Shares)- 4 appointees; 

(d) Plus an independent non-execulive chairman appointed by the Sharehelders (SHA, clause 5.4). 

The A Shareholder may also be entitled to nominale or remove an observer to board meetings (see SHA, clause 5.6) 
although the inclusion of this drafting is optional. 

.2 Board composition gives the PSP day to day operational control of the LEP but this is, in practice, subject to the: 

(a) termsof reference set tor the LEP in the SfC; 

(b) New Project Approval Procedure; 

(c) Business Plan tor the LEP; and 

(d) Shareholder Consent matters (SHA, clauses 6.2 and Schedule 9) . 

. 3 Quorum - 1 directer trom each class (but lesser requirements in relation to any adjourned meeting if quorum then not 
present). lf a directer considers that there is a conflict of interest between his duty to the LA and his duty as a directer, 
then such directer would be entitled to abstain trom the voting on the relevant matter . 

.4 Matters requiring Shareholder Consent- see the SHA, and the table in clause 6.2 of the SHA which lists reserved 
matters where LA and BSFI approval is required as shareholders in relation to the relevant matter. The list is a 
relatively typical joint venture list of reserved matters. The list covers, tor example, changes to the Business Plan, 
changing the LEP's constitution and approvals in relation to the establishment and operatien of Project Companies to 
be read in conjunction with SHA, Schedule 9 which relales to approval matters tor non wholly owned Project 
Companies . 

. 5 The first Business Plan covering the period trom the date specified in the Data Sheet through to the end of the first 
financial year of the Company is to be set out at SHA, Schedule 3. The Business Plan is to be reviewed by the Board 
at least every 6 months and updated tor each financial year (see SHA, clause 8.1) . 

. 6 The Strategie Partnering Board (SPB)- (see SPA, clause 6): 
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(a) Composition = LA Rep(s) and LEP Rep plus non voting independent chairman and other invited Stakeholder 
Representatives (maximum of 6) (non voting) (SPA, clause 6.1). 

(b) Role- principally to monitor performance of the LEP (SPA, clause 6.2). 

(c) Meetings- as required (SPA, clause 6.3). 

(d) Quorum and decisions making- quorum requires LA Rep and LEP Rep but LA Rep controls decision making 
(SPA, clauses 6.3(b) and (c) respectively) . 

(e) Development of the SfC - SPB to work with the LA on this (but ultimately SfC requires LA sign off (SPA, 
clause 6.4). The initial SfC wil! comprise SPA, Schedule 9. 

(f) New Project Approval- to be matter for the Local Authority or SPB (as determined locally) (SPA, clause 6.5). 

(g) Annual Review of operation of the SPA (SPA, clause 6.6). 

(h) Representatives (appointment and termsof reference): 

(i) LA Representative(s)- see SPA, clause 6.7; 

(ii) LEP Representative- see SPA, clause 6.8. 

NEW PROJECT APPROVAL AND PROJECT DELIVERY 

.1 Once approved, New Projects are to be delivered by the LEP itself an/or by a Project Company which must be a 
subsidiary of the LEP at the outset for the initial loek in period (SPA, clause 8). The SHA contains requirements 
relating to the activities of any such Project Company in respect of certain reserved matters (SHA, clauses 6.2(a) and 
7.2 to 7.4) . 

. 2 The detailed approval process for New Projectsis set out in SPA, Schedule 3. In outline the process comprises: 

(a) General obligations on the LEP to work up New Projectsin accordance with the SfC . 

(b) Stage 1 Approval worked up - see detailed list of requirements in SPA, (paragraph 3.1 of Schedule 3 for the 
development of a New Project Proposal). This then goes to the SPB for consideration . lf approved, the 
process then moves to Stage 2. 

(c) Stage 2 requires more detailed work to be done to work up the Stage 1 Approval into more detailed 
proposals. The detailed list of requirements for a New Project Final Approval Submission is set out in SPA, 
paragraph 4.3 of Schedule 3. The Stage 2 proposal is to be considered against the Approval Criteria set out 
in SPA, paragraph 4.4 of Schedule 3. These criteria include consideration of the LEP's performance in terms 
of continuous impravement and track record on previous projects, affordability and whether the proposals 
meet the LA's Requirements identified at the time of the Stage 1 Approval. The LA would be free to procure 
the relevant facilities outside of !he LEP if the Stage 2 proposal is not approved because it does not satisfy the 
Approval Criteria. lf the proposal does receive Stage 2 Approval then the LEP wil! implement the New 
Project. lf a New Project Final Approval Submission is improperly rejected by the SPB, the lncurred Project 
Management Fee wiJl be paid by the LA to the LEP and the LA wil! not be entitled to procure the Relevant 
Facility outside the terms ofthe SPA. 

Under SHA, clause 6.7, each Shareholder is required to use reasonable endeavours to procure the entry into 
of the relevant Project Agreement(s) in relation toa scheme which has received Stage 2 Approval. 

.3 Disapplication of Exclusivity- In theevent that: 

Mei 2008 

(a) a New Project Proposal is not submilled by the LEP in accordance with the provisions of paragraphs 2.4 of 
Schedule 3 (New Project Approval Procedure); or . 

(b) a New Project Proposal does not receive Stage 1 Approval in accordance with paragraph 3 of Schedule 3 
(New Project Approval Procedure); or 

(c) a New Project Final Approval Submission is properly rejected and does not receive Stage 2 Approval 
pursuant to the procedure in paragraph 4 of Schedule 3 (New Project Approval Procedure), 

then the Local Authority would be entitled to procure the New Project outside the termsof the SPA and would not be or 
be deemed to be in breach of the exclusivity provisions set out in SPA clause 7. See also paragraph Error! Reference 
souree not found. below. 
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Bijlage IV STRATEGIE EN VALIDATIE 

IV.1 STRATEGIE VOOR KETENINTEGRATIE 

Drie voorbeelden van onderdelen van strategieën worden weergegeven. Het betreft bedrijven die in enige mate 

vergelijkbaar zijn wat betreft de activiteiten in de keten. Onderstaande uitspraken tonen gelijkenissen met de Full 

Service strategie wat de aanleiding is om te stellen dat het hulpmiddel organisaties toepasbaar zou kunnen zijn 

waarin een vergelijkbare strategie wordt gevoerd. 

Heijmans 17
: 

"Full service moet het fundament zijn voor eerdere betrokkenheid bij projecten in de ontwerpfase en langere 

betrokkenheid door ook actief te zijn in onderhoud en beheer. Deze full service strategie heeft successen geboekt 

en zal worden voortgezet waar marktontwikkelingen de ruimte bieden. Het betreft ontwikkelingen, die 

mogelijkheden bieden voor een onderscheidend type dienstverlening. Al deze ontwikkelingen bieden 

mogelijkheden om meer toegevoegde waarde aan opdrachtgevers te bieden door eerder tijdens het 

ontwerpproces of tijdens de onderhoudsfase betrokken te zijn bij projecten. Het biedt ook mogelijkheden om met 

meerdere divisies van Heijmans te werken aan integrale, multidisciplinaire projecten. Heijmans zal zich in de 

toekomst bij de keuze van haar activiteiten en de keuze van haar groei steeds meer laten leiden door de vraag of 

haar activiteiten de mogelijkheid bieden om juist in full service sterker te worden en of de activiteiten voldoende 

samenhang hebben met de rest van de onderneming ." 

Bam 18
: 

"Koninklijke BAM Groep onderkent dat de maatschappij bouwondernemingen beoordeelt op het vermogen om 

waarde te creëren . Derhalve voltrekt zich in de Groep een verschuiving van productie- naar prestatiedenken. 

Privatisering en partnering, evenals de vraag naar betere producten met lagere kosten (gerekend over de totale 

levensduur) stellen de Groep voor de opgave om te opereren in de gehele waardeketen. Dit vereist continue 

verbreding en verdieping van kennis en bedrijfsactiviteiten." 

Ballast Nedam 19
: 

"We willen de voor- en achterkant van de 'waardeketen' (de hele levenscyclus van gebouwen en projecten) 

versterken: we willen niet alleen betrokken zijn bij het 'midden' van de keten van bouw- en infraprojecten, maar 

ons meer richten op het begin (planning en ontwikkeling) en de lange termijn (zoals onderhoud) . We willen dan 

ook onze activiteiten uitbouwen op het gebied van projectontwikkeling, onderhoud , facility management en 

vastgoedexploitatie, en initiatieven nemen in publiek-private samenwerkingsconstructies." 

17 Zie: www.heijmans.nl 
18 Zie: www.bam.nl 
19 Zie: www.ballast-nedam.nl 
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BIJLAGEN. 'Pro-actlel in primair onderwijs' 

IV.2 INTERVIEW HEIJMANS STRATEGIE 

Gestrucureerd interviews met divisiedirecteur T. (Ton) Vaags en V3 manager Chris Huisman van Heijmans Bouw B.V. 
{dit interview is in de !ntervisiE, magazine van studievereniging of CoUrsE! gepubliceerd . Gedeelten ervan zijn hier 
weergegeven) : 

Donderdag 13 december 2007, 11:00 uur, Heijmans hoofdkantoor, Rosmalen 

Tim: Wat is de 'Full Service strategie'? 
Vaags: Full Service is voor Heijmans 'eerder, vaker, langer, alles bij de klant'. Dat houdt in dat de klant een vraag heeft en dat 
Heijmans voor zoveel mogelijk onderdelen van deze vraag een oplossing aanbiedt. In sommige gevallen komt het dus voor dat 
de klant zijn vraag nog niet volledig gedefinieerd heeft en Heijmans hierin al gaat ondersteunen. Vervolgens kan Heijmans van 
advies en ontwerp tot realisatie en beheer alle taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. Door de bredere formulering van 
de klantvraag moet je als ondernemer eerst te weten komen wat de klant daadwerkelijk wil hebben. Dit inzicht leidt tot een set 
bedrijfsactiviteiten die je gestructureerd uit kunt zetten binnen de organisatie. Hierbij kun je vervolgens schakelen tussen de 
verschillende divisies bij iedere klantvraag. Om goed inzicht te krijgen op de wensen en verwachtingen van de klant, moet je de 
tijd nemen om goed te luisteren. Dit is een weinig ontwikkelde competentie in de bouwsector, maar wel noodzakelijk om wensen 
en verwachtingen te vertalen in een realistisch en betrouwbaar plan van aanpak. 

Tim: Wat is daadwerkelijk het nut voor de klant? 
Huisman: De klant wordt als het ware ontzorgt. Hoe eerder de klant met zijn vraag aanklopt, des te meer kan er afgestemd 
worden in verantwoordelijkheden en belangen. Hierbij behoudt de klant één aanspreekpunt tijdens de realisatie en de 
gebruiksfase. De ervaring leert dat de klant dit prettiger vindt dan de verdeelde verantwoordelijkheden, en aanspreekpunten. 
Het resultaat van deze mate van betrokkenheid voor de klant is dat deze een beter afgestemd product krijgt. Dit kan ook 
betekenen dat er op een andere manier aan zijn behoeften is voldaan dan hij in eerste instantie zelf had verwacht. Full service 
betekent óók dat je klanten op tekortkomingen moet durven wijzen. 

Tim: Heeft de strategie bij ieder type klant of project meerwaarde? 
Vaags: Ja, voor bijna elke klant is het interessant en zelfs noodzakelijk omdat het denken vanuit een integrale benadering tot 
betere oplossingen kan leiden. Dit biedt namelijk meer ruimte voor creativiteit en innovatie. Met het groeien van de risico's en 
de complexiteit van projecten is 'Full Service' bijna noodzakelijk. Alleen bij de bouw van bijvoorbeeld een kleinschalig 
bedrijfshalletje zonder specifieke eisen is het meestal niet interessant om 'Full Service' toe te passen. De opdrachtgever 
formuleert de vraag niet op een dermate complex niveau dat de energie die je in de dialoogfase steekt tot meer waarde in het 
gebouw leidt. 

Tim: Heeft de strategie naast voordelen voor de klant, ook concrete voordelen voor de bouwonderneming? 
Vaags: Ja, op deze manier kan de onderneming haar positie in de markt vergroten , verdiepen en verbreden . Door de uitstraling 
van één bedrijf met diverse activiteiten kan je als geheel meer toegevoegde waarde creëren voor de klant. Daarnaast heeft Full 
Service het voordeel dat je langer in gesprek blijft met de klant. Door deze langere betrokkenheid krijg je een verbeterde relatie 
met de klant. Daarbij werk je niet meer voor een nog onbekende klant. Dit betekent dat door gedegen communicatie intern en 
met de klant, er betere risicobeheersing plaatsvindt. Voor de projectmanagers van Heijmans betekent de strategie dat de kans 
groter is op betrokkenheid bij aansprekende, complexe projecten en dat sluit aan bij de uitdagingen die onze werknemers 
zoeken . 

Tim: Heeft de strategie ook invloed op de bedrijfscontinuïteit? 
Vaags: Vanuit de 'going concern'-gedachte heeft het maken van lange termijn afspraken met partners een positieve invloed op 
continuïteit van de bedrijfsvoering. De kleine aanbieder op de hoek zal dit ook pogen te doen in co-makerships, maar de 
ontwikkelende aanbieders met een grotere capaciteit heeft hier een even groot belang bij . Het voortdurend in gesprek blijven 
met de klant zorgt er voor dat je ook beter inzicht krijgt in zijn wensen en behoeften. Door deze kennis zal je als partner ook 
eerder op de hoogte zijn van en betrokken worden bij (nieuwe) plannen van de klant. 
Huisman: Bovendien zal de klant je ook gaan waarderen als gesprekspartner die in een vroeg stadium al wat zinnigs te zeggen 
heeft. Met als gevolg een tevreden klant. En tevreden klanten in je netwerk zijn essentieel voor het vergaren van 
vervolgopdrachten. 

Tim: Hoe wordt 'Full Service' intern georganiseerd? 
Huisman: Drie pijlers liggen ten grondslag aan de Full Service strategie: allereerst verbreedt de eigen organisatie zich door het 
overnemen van bedrijven met activiteiten die iets toevoegen aan reeds aanwezige diensten uit de keten binnen Heijmans. 
Voorbeelden hiervan zijn conceptueel ontwikkelaar Proper Stok aan de voorkant en installeur Burgers Ergon aan de achterkant 
van de keten. De tweede pijler bestaat uit het uitdragen en verankeren van het gedachtegoed binnen de onderneming. Hierbij 
speelt V3 een belangrijke rol aangezien verankering wordt bevorderd door het creëren van de juiste bewijslast. Om eerder bij de 
klant aan tafel te kunnen komen, worden onder de vlag van V3 ideeën vanuit alle divisies vertaald naar krachtige haalbare 
concepten. Daarbij speelt ketenregie een belangrijke rol. V3 brengt de verschillende schakels uit de keten samen. Met de 
nieuwe concepten zal de markt pro-actief benaderd moeten worden . Wil je werk binnenhalen, dan moet je mensen hebben die 
als vooruitgeschoven posten fungeren en weten wat er speelt. Oftewel : 'de boer op en goed luisteren naar wat de zorgen van 
de klant zijn' . Als laatste pijler worden de noodzakelijke bruggen geslagen tussen de divisies zodat zij vanuit een pro-actieve 
houding samenwerken 

Tim: Welke veranderingen in de organisatie zijn nodig en hoe worden die aangestuurd? 
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Vaags: Het belangrijkste is misschien wel dat er meer en vooral nieuwe verantwoordelijkheden komen te liggen bij de mensen 
die het meest met de klant in contact komen. Voor sommigen betekent dit dat ze verantwoordelijkheden uit handen moeten 
geven en dat is niet altijd even gemakkelijk. Een belangrijke nieuwe functie die is ontstaan is de PCR manager (proces-, 
contract- en risicomanager) . Zoals de titel al zegt komt een focus te liggen op contractmanagement en risicomanagement Met 
het naar voren schuiven in de keten krijg je te maken met uitgebreidere contracten omdat het meer werk omvat. Tevens is het 
werk op een andere manier omschreven dan in het traditionele bestek. Daarnaast is een voordeel van eerder aan tafel zitten 
dat je de risico's beter kunt tackelen . Hiervoor hebben we tevens recent een syteem voor risicomanagement in de organisatie 
ingevoerd. 
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IV.3 VALIDATIE INTERVIEWS EXPERTPANEL 

Vrijdag 2 mei, 13:30 uur, Den Haag: Jan Schraven 

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 financiële aspecten. Als adviseur van de Algemene Vereniging van Schoolleiders 
(www.avs.nl) is hij door het Ministerie van Financiën gevraagd om kwartiennaker te zijn voor het servicecentrum 
onderwijshuisvesting dat binnen de PPS unit opgericht wordt. 

Tim 
In de Public-private camparitor van Vught wordt met financiële kentallen aangetoond wat de voordelen van clustering en 
ntegraal aanbesteden zijn op de lange termijn, voor een groep scholen en enkele voorzieningen . Toch blijkt hiermee in mijn 
ogen de opdrachtgever niet volledig overtuigd te zijn aangezien er nog weinig pilot-projecten uit voortgekomen zijn. Er spelen 
dus meer argumenten die voor of tegen deze oplossing zijn. In mijn onderzoek heb ik de keuze van de opdrachtgever belicht 
vanuit meer dan alleen de financiële overweging, door in een survey de procesmatige wensen te achterhalen. De denkstap 
hierbij is dat als je wil samenwerken , dan moet je bepaalde zaken uit handen durven geven. Je hebt elkaar nodig waardoor je 
ook in staat moet zijn om concessies te doen. Door in kaart te brengen bij welke stappen en keuzes in het traject tot aan de 
aanbesteding hiertoe mogelijkheden bestaan, kan een marktpartij hierop inspelen. Vindt u dit meerwaarde bieden? 

Dhr. Schraven: 
Ik bekijk het vanuit de aanbestedende dienst, wat een publiek orgaan is, en merk in de praktijk dat het inderdaad voornamelijk 
niet-financiële argumenten zijn die worden gebruikt in de keuze. Het zijn dan ook deze argumenten die maken dat de situatie 
geschikt is voor traditioneel of innovatief aanbesteden. De PPC beperkt zich tot de financiële incentive op basis van de 
levenscyclus, terwijl ik denk dat het vooral andere overwegingen zijn. Vooral de mogelijkheid voor een publieke partij om aan de 
private partij neiuwe oplossingen te vragen speelt hierbij een grote rol. De vraag naar nieuwe oplossingen komt voort uit enkele 
ontwikkelingen. In de eerste plaats is er de vraag naar multifunctionaliteit wat op haar beurt weer leidt tot ingewikkelde 
beheersvraagstukken. Wie is eindverantwoordelijke voor welke onderdelen, wie draagt zorg voor een sluitende exploitatie, etc. 
Integrale contracten bieden de instrumenten om deze beheersvraagstukken op te lossen. De tweede ontwikkeling, in ieder 
geval in Nederland, is de rol van het maatschappelijk vastgoed en woningcorporaties. Deze partijen hebben sinds enkele jaren 
de taak om naast woningbouw ook maatschappelijke voorzieningen te realiseren. Dit uit zich vooralsnog voornamelijk in hun rol 
in scholenbouw. De derde ontwikkeling is dat er steeds hogere eisen worden gesteld aan de bouw en het produkt, bijvoorbeeld 
het binnenklimaat Hiermee bedoel ik niet zozeer de wettelijke eisen maar de maatschappelijk breed gedragen verwachtingen . 
De op te nemen systemen worden hierdoor ingewikkelder, denk aan ventillatie , installatie en ICT systemen. Het koppelen van 
deze systemen aan het ontwerp vraagt al een zodoende vraag naar integratie dat ook direct over het beheer van de systemen 
nagedacht kan worden. Dit kan in vormen van Main Contracting waarin maintanance en operations gekoppeld worden. Maar 
nog slimmer is als je het in de aanbesteding al koppelt aan het ontwerp en de realisatie. 
Deze niet-financiële overwegingen kom ik in het onderzoek en in de uitwerking tegen waardoor het meer inhoudelijke grondslag 
krijgt met betrekking tot de te maken keuzes. Dit maakt het een uitermate bijdragend en compleet onderzoek. 
Ik denk dat het meer uit de aanbod-ontwikkeling van marktpartijen, die er al jarenlang mee aan de deur van de opdrachtgever 
kloppen, gestimuleerd wordt dan vanuit de vraagzijde. 

Tim : 
Je ziet in de pilots dat er een hele grote druk komt op de aanbestedende partij wat betreft het definiëren van zijn vraag. Zij 
moeten leren prestatie-denken en functionele vragen stellen. Hier heeft men ook geen ervaring mee. In bijvoorbeeld het project 
de Kromhout-kazerne, die zojuist is aanbesteed, blijkt dan ook het werk nog steeds gegund te worden aan de goedkoopste 
bieder. Terwijl andere consortia een hogere kwaliteit en prestatie over de tijd bieden. Waarom is er nog geen grotere vraag naar 
oplossingen zoals geschetst in mijn onderzoek? 

Dhr. Schraven: 
Ja, maar als het goed is dan is vooraf dus een hoger gewicht aan de inschrijfsprijs als criterium meegegeven. En hiermee kom 
je, na de trends en incentives, op de bespreking van de belemmeringen . De eerste die genoemd moet worden is professioneel 
opdrachtgeverschap. Geïntegreerd aanbestedingen stellen hogere eisen aan opdrachtgeversschap en men moet loeren afstand 
te nemen van het idee dat men tijdens het ontwerp en de bouw nog eenvoudig wijzigingen kan maken omdat dit de beoogde 
efficiëntie teniet doet. Door de regelgeving rondom scholenbouw is het langdurig politieke proces een grote belemmering waarin 
de belangen teveel verdeeld worden en op korte termijn veranderlijk zijn . Een geïntegreerd contract vraagt om een zeer 
zakelijke benadering tot partnering voor een lange periode. Er zullen dan in het opdrachtgeversschap eerst goed afspraken 
moeten worden gemaakt over de verantwoordelijkheden zoals het samenvoegen van de beide financiële stromen zoals je ze in 
het onderzoek benoemt, om uberhaupt te kunnen komen tot geïntegreerde contracten. 

Tim: 
Er bestaan inmiddels wat handvatten om hier op een andere manier mee om te gaan. In het onderzoek benoem ik bijvoorbeeld 
het strategische IHP en de budgetbeschikking. Ik vraag me vervolgens af hoe een marktpartij een grotere rol kan spelen in de 
overtuiging van de meerwaarde van de geïntegreerde contracten. Voor Heijmans betekent dit ook een concretisering van de 
Full Service strategie. 

Dhr. Schraven: 
Wat je je dan dus ook eigenlijk afvraagt is wat de rol kan zijn van een marktpartij in het opstellen van het Integraal 
HuisvestingsPian (IHP). Ik vind het sterke argument hierin vooral dat de aanbestedende partij niet voldoende competent is om 
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BIJLAGEN 'Pro-actief in primair onderwijs' 

de uitvraag hierin concreet en volledig te formuleren. Hierdoor zie je vaak in een vroeg stadium adviseurs aanschuiven die met 
dikke rapporten eigenlijk de uitvraag bepalen waarna de aanbestedende partij slechts nog hier en daar wat kleine wijzigingen 
aanbrengt. Wat de aanbestedende dienst juist naar op zoek is, is een instrumentarium van beslisdocumenten een 
aanbestedingsdocumenten. Zoals jij ze benoemt in het onderzoek is het een sterk geheel te noemen wanneer marktpartijen op 
eigen initiatief de opdrachtgever van deze instrumentaria op de hoogte brengt. 
Zo ben ik in het IHP wel eens het woord ambitiedocument tegengekomen als instrument van de aanbestedende dienst. De 
uitwerking hiervan is in mijn ogen echter niet meer dan een bundeling van PvE's en stuurt niet aan op de te behalen efficiëntie 
bij clustering. Het ambitiedocument zou juist scherpe invulling moeten geven aan de prestatie- en kwaliteitseisen en de 
uitwerking hiervan zou aan marktpartijen overgelaten kunnen worden . In jouw onderzoek noem je dit de 'strategie brief zoals 
het in Engeland gehanteerd wordt. 

Tim: 
Juist. Hierbij wordt ook in de eerste plaats een visie opgesteld. Een vertaling naar ruimtes vindt plaats op basis van de visie en 
vervolgens kunnen marktpartijen hier op een zo efficiënt mogelijke wijze invulling aan geven die voldoet aan de gestelde 
functionele eisen , waaronder ook de eisen m.b.t. vorm en uistraling. 

Dhr. Schraven: 
Het starten met een visie is dan ook het sterke punt van de uitwerking. En het loslaten van de invulling en uitwerking hiervan is 
vooralsnog de belemmering. Daarnaast worden in de praktijk de Europese aanbestedingsregels veelal ervaring als 
belemmerend en vooral complex. Minder grip en meer afstand tussen de naabestedende partij en de uitvoerende partij zijn 
herkenbare ervaringen die ertoe leiden dat communicatie, en daarmee enkele zachte en emotionele aspecten moeilijk vast te 
leggen zijn in een PvE en nog moeilijker in een ambitiedocument Een zwak punt is dan ook dat deze elementen moeilijk in 
kaart te brengen zijn, zoals ook in jou onderzoek minder aan de orde is, en dat geeft een onbehaaglijk gevoel bij schoolbesturen 
en gemeenten. 
Een tweede aspect is dat mededinging een onderwerp is dat sterk aan de orde komt in jouw situatie. Dit versterkt ook het 
onbehaaglijke gevoel doordat men niet weet of men correct bezig is. De marktpartij moet niet in de positie komen te verkeren 
dat hij voorkennis beschikt en vervolgens in de aanbesteding komt. 

Tim: 
Dat is in mijn onderzoek in zoverre aan de orde gekomen dat gesteld kan worden dat mededinging eerlijk is zolang je met je 
advies geen zaken uitsluit die in jouw voordeel zouden kunnen werken. De spagaat is echter nog aanwezig dat men denkt niet 
aan de voorkant te mogen opereren terwijl marktpartijen aan de voorkant juist veel te bieden hebben. 

Dhr. Schraven: 
Dat lijkt een beetje op het ouderwetse bouwteam met een 'afstandsverklaring'. 

Tim: 
En in termen van het 'Eigen Initiatief worden mogelijkheden onderzocht om vergoedingen mogelijk te maken voor het gedane 
werk in de initiatief en ontwikkelingsfase. Zo kan men bijvoorbeeld ook automatisch tot de laatste 5 inschrijvers in de 
aanbesteding worden toegelaten. Maar in het onderzoek ben ik hier niet te gedetailleerd op in gegaan. Ik wilde eerst bepalen 
wie nu eigenlijk de opdrachtgever is en wat hij precies wil. Daarvoor wil ik nu kort de survey resultaten bespreken om te kijken 
of mijn interpretatie de juiste is. (De uitwerking van de survey wordt uitgelegd) 

Dhr. Schraven: 
In de eerste plaats is het interessant om te weten dat visivorming volgens de respondent los staat van een oriëntatie van de 
context. In de realiteit zijn dit fasen die simultaan lopen namelijk maar blijkbaar in de perceptie los staan van elkaar. 

Tim: 
Dat ik vervolgens naar gewenste inspraak heb gevraagd is omdat ik verwachte dat bij het direct vragen naar mogelijke 
samenwerking men allemaal negatief zou antwoorden. Bij een lage gewenste inspraak zouden mogelijkheden indirect zichtbaar 
worden. Wellicht zat deze denkstap ook nog aan de naïeve kant. (De uitwerking van de survey wordt verder uitgelegd) 

Dhr. Schraven: 
Dat overal hoog op wordt gescoord betekent inderdaad dat men over de gehele beginfase tot aan de aanbesteding en gunnig 
veel belang hecht aan de te maken afspraken. Dit geeft dan ook aanleiding om te zeggen dat betere afspraken in deze fase tot 
minder wijzigingen in een later stadium kunnen leiden. Dat er geen invloed is van achtergrondvariabelen is wellicht verrassend 
maar wel positief te noemen. Dat bij alle respondenten 'het definiëren van uitgangspunten' de laagste score krijgt is ook vreemd 
omdat men uit ervaring weet dat het PvE, waar deze fase toe leidt, het meest sturende document is in het proces. Mijn 
interpretatie zou zijn dat men bij een PvE toch altijd het idee heeft dat het niet zo definitief is. Dat er weinig competenties 
aanwezig zijn en men dus vrij snel adviseurs inschakelt heeft er sterk mee te maken dat het politieke proces minstens zo 
ingewikkeld is als het initiatief en ontwerpproces. Dit leidt ook tot de uitkomst dat korte doorlooptijd zo belangrijk wordt 
gevonden. In veel gevallen kan het tot 10 jaar duren voordat er gebouwd wordt. Dit werkt zeer frusterend zoals je je kunt 
voorstellen . En dat gewenst proces hoger staat dan productwaarde kan ermee te maken hebben dat men extra alert moet zijn 
op de twee geldstromen die langs elkaar heen gaan. De risico's zijn hierdoor groot en de wens naar goed procesmanagement 
dus ook. 
Wat betreft de waarde van unieke vorm en uitstraling van het schoolgebouw kan dit niet alleen vanwege estetische waarde 
wordne verklaard maar tevens door de keuzecriteria van ouders van kinderen. Uit een onderzoek is gebleken dat men het 
schoolgebouw op zichzelf als één van de belangrijkste criteria beschouwd bij de keuze voor een school. Voor het bestuur en de 
directie is dit dus de aanleiding om er een groot belang bij te hebben dat de vorm en uitstraling uniek zijn . Een juiste 
aanbeveling in je onderzoek is dan ook dat je aantoont welke efficiëntie je bereikt door clustering en dat dat niet leidt tot 
catalogusscholen . Ook moet hierbij nog duidelijk en inzichtelijk worden gemaakt welk schaalniveau hierbij moet worden 



gekozen en waarom. De benchmark procedure uit Engeland heeft tevens potentie in Nederland wanneer prestaties in termijnen 
gemeten en geëvalueerd moeten worden. 

Dhr. Schraven biedt aan om het onderzoek op de website van het servicecentrum te posten omdat hij het van dermate 
meerwaarde vindt dat het een neutrale houding en objectief karakter heeft en wetenschappelijk en feitelijk opgebouwd wordt. 
Naast reeds aanwezige bedrijfspresentaties en hun scholenaanpak kan dit onderzoek op de website een andere insteek geven 
aan de verzameling van kennis. De ervaring van dhr. Schraven is dat juist de kennisdeling te traag verloopt en de transparantie 
van pilot-projecten door het politieke proces belemmerd wordt. 
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BIJlAGEN; 'Pro-ac ef in prfmair onderwiJs· 

Maandag 5 mei, 15:00 uw; Rosmalen: Jaco PoldeNaart 

Dhr. PoldeNaart is reeds 9,5 jaar werkzaam bij Heijmans is en sinds 2007 divisiedirecteur van Heijmans Bouw B.V. OaaNoor 
was hij werkzaam als regiodirecteur op de vestiging Leiderdorp. Oe taakgebieden van zijn huidige functie zijn: Business 
Oevelopment, /CT, KAM en kennismanagement, V3, Marketing, SeNicebouw!TFM, Woonvitaal, Wenswonen en Adaptis. Verder 
neemt hij deel aan stuurgroepen met thema's zoals: duurzaamheid, goed werkgeverschap en koperskeuzesysteem. Zijn kennis 
en eNaring op deze gebieden maakt hem tot een geschikte kandidaat om de onderzoeksresultaten te valideren. Vanuit zijn 
functie heeft dhr. PoldeNaart namelijk met regelmaat te maken met de aansluiting van Heijmans producten en concepten op 
dynamische markten. 

Tim : 
(Eerst wordt de aanleiding van het onderzoek uitgelegd en de aanpak getoond) 
Wat heb je als Heijmans nodig om pro-actief naar opdrachtgevers toe te stappen en een voorstel te doen tot samenwerking? 

Dhr. Poldervaart 
Dan kom je op het, voor ons, interessante deel uit, namelijk de vraag: Wat zijn de componenten waartoe je jezelf kunt 
onderscheiden en het voordeel kunt bieden ten opzichte van de adviseurs die normaliter ingeschakeld worden? Dat is zeer 
lastig aan te tonen. Je kan het vertellen maar wordt het dan ook geloofd? Het is goed dat je in je onderzoek uitgaat van een pro
actieve houding want hiervoor worden we niet vanzelf gevraagd. Daarnaast bieden de genoemde instrumenten kansen om dit 
daadwerkelijk aan te tonen. Een beslissingsargument dat zeker genoemd moet worden is de onafhankelijkheid van adviseurs 
ten opzichte van de ontwikkelende aanbieder die vroeg aan tafel zit. Men denkt altijd dat de aanbieder maar één ding probeert 
te doen en dat is het project te realiseren, of dat nu meer of minder kost, terwijl opdrachtgevers nog zoiets hebben van "we 
gaan stapje voor stapje en we kunnen elk moment misschien nog wel afblazen". Dan haakt men soms gewoon af omdat het te 
duur wordt, of omdat de ontwikkelingen hen inhalen, of omdat de gemeente ineens iets anders wil. 

Tim: 
Maar het doel is dan natuurlijk dat je middels een levenscyclusbenadering meer efficëntie dan alleen de financiële moet kunnen 
behalen, zolang afspraken worden gemaakt die niet continu gewijzigd worden. Is dit de toekomst? 

Dhr. Poldervaart: 
Zeker, maar dat betekent wel dat je de kennis daaromtrent ook moet kunnen bieden. En dat betekent ook de kennis van die 
externe adviseur, want je moet met hen wat betreft de kennis op 1 lijn zitten om te kunnen concurreren in die fase. Het houdt 
vooral in dat je de issues uit het onderwijs moet kunnen vertalen naar ruimtes en een gebouw. 

Tim: 
Arjan en ik hebben daar in grote mate aan bijgedragen door de markt in kaart te brengen en de problematiek te beschrijven. 
Onder andere komt hieruit dat er een grote vraag is naar scholen met een groot geïntegreerd karakter, de zogenaamde 'brede 
school'. Is met dergelijke scholen een schaalniveau bereikt dat voor Heijmans gewenst is? 

Dhr. Poldervaart: 
Dat is moeilijk te zeggen, maar in ieder geval is de trend goed beschreven waardoor Heijmans wel als gesprekspartner aan kan 
schuiven en intern een visie op de oplossing kan ontwikkelen. De uitkomsten van de doelen in de fasen tot gunning zijn ook 
belangrijk om door te nemen. Als minst belangrijke wordt betrouwbaarheid van de organisatie weergegeven. Dus eigenlijk 
zeggen ze: met wie we zaken doen vinden we nog niet eens zo belangrijk. Of dit nu een kleine of grote aannemer is, een 
solvabele of niet solvabele. Dus als het grote, integrale full-service Heijmans kunnen wij ons weinig onderscheiden op dit vlak. 
Dan komt hoge productwaarde, waar we als aanbieder altijd aan gekoppeld worden en op afgerekend worden. Dit vindt men 
dus ook minder belangrijk en zou de onderscheiding minder in moeten plaatsvinden. Dan komen we op transparantie en begint 
het allemaal wat belangrijker te worden. Het moet duidelijk en inzichtelijk zijn. Dan komt het gewenste proces, daarin zijn we als 
aanbieders traditioneel gezien het minst sterk. Dat is op dit moment de veranderingsslag die we binnen Heijmans aan het 
maken zijn. Dan is lage prijs en kosten, min of meer logisch, zeer belangrijk. Wat betreft de betrouwbaarheid over prijs en 
kosten is men meestal sceptisch over aanbieders. Altijd te hoog, altijd meerwerk, etc. Dat hier veel belang bij is werkt dus in 
feite tegen ons. En dan als belangrijkste aspect de korte doorlooptijd, welke in dit geval zal zijn ontstaan door het 
bureaucratische aspect en de gemeentelijke vertragingen. En dat is ook een probleem. 

Tim: 
Maar wat ik nu beschrijf is hoe Heijmans naar gemeenten en bevoegde gezag van scholen kan stappen met een mogelijke 
oplossing waarin instrumenten zijn opgenomen die meer stabiliteit bieden in het politieke proces. De lange termijn afspraken 
waar op wordt gefocussed geeft de kans om minder om te hoeven gaan met continue politieke veranderingen. 

Dhr. Poldervaart : 
Goed, dan heb je tot zover een aantal zaken in kaart wat betreft de concrete wensen. Nu wil je hiermee vroeg aan tafel komen 
en een geïntegreerd contract afdwingen? 

Tim: 
Juist. Hiervoor is het Grespin model ingevuld met de gegevens die tot zover verzameld zijn. Dit leidt tot condities en 
instrumenten die bij de opdrachtgever tot een positieve houding tegenover geïntegreerde contracten zouden moeten leiden. De 
verdeling is hierin gemaakt naar de variabelen: project karakteristieken, opdrachtgever's karakteristieken, aanbieder's 
karakteristieken en project netwerk karakteristieken. (Het product wordt getoond en kort doorgelopen) Zitten hier voor u 
bijzonderheden in? 

Dhr. Poldervaart 
Selecteren op waarde, in welk verband staat dit? 
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Tim: 
De EMVA methode is vaak bij opdrachtgevers niet bekend. Wanneer je als Heijmans dit als ene instrument toont kun je 
aantonen dat je verder denkt en dat in termen van waarde voor de opdrachtgever denkt. Op die manier leg je meer nadruk op 
de productwaarde, waarin Heijmans zich onderscheidt. 

Dhr. Poldervaart 
En daar bedoel je mee: Als je een totaalprijs levert? Dan kan je dus met wegingsfactoren de criteria vormgeven die verder 
reiken dan een lage prijs. Want dat is inderdaad iets dat ook een partij als Heijmans kan uitleggen aan de opdrachtgever. En 
wat bedoel je met de 'unieke waarde'? 

Tim: 
Dat in de survey is gebleken dat men gematigd negatief is over clusteren wanneer niet iedere school uniek is en dat dit vooral 
speelt in vorm/uitstraling en visievorming. In enkele andere aspecten is men minder sceptisch. Dus Heijmans moet aantonen 
dat het de efficiëntie niet bereikt door veel hetzelfde te bouwen maar door de processen te optimaliseren. 

Dhr. Poldervaart : 
Dan is dat een logisch maar sterk punt wanneer het lukt om de procesoptimalisatie concreet in kaart te brengen. En wat bedoel 
je met 'adaptieve verkopers'? 

Tim: 
De keuze is gemaakt voor een product met adviezen . Hierdoor heeft de uitwerking een vrij karakter. De gebruiker kan zodoende 
in staat zijn om zich aan te passen aan de specifieke wensen van de opdrachtgever. Omdat de wensen van opdrachtgevers niet 
veel verschillend zijn , er is tenslotte geen invloed van achtergrondvariabelen, maar wel dynamisch vanwege het politieke 
proces, dient de gebruiker een sterke adaptieve houding te hebben. 

Dhr. Poldervaart: 
Daarvoor moet je dus vooral kennis van de onderwijswereld hebben. Zoals je het in je theorie in kaart hebt gebracht is het 
belangrijk dat de gebruiker zich hierin verdiept. Meetinstrumenten voor de samenwerking zijn inderdaad van groot belang omdat 
hier ook weinig ervaring mee is in Nederland. De manier om prestaties te meten in de vorm van bijvoorbeeld een 'service level 
agreement' is een vereiste bij lange termijn partnering afspraken. In ieder geval dient het SMART gemaakt te worden. 

Tim: 
Nu heb ik een wetenschappelijk document met een theoretische basis en een uitgewerkte analyse die leiden tot dit product. 
Daarnaast heb ik een apart document waarin alle items vertaald worden naar de situatie zodat een holistisch overzicht van alle 
condities en instrumenten in een handzaam document staan. Bij het benaderen van de opdrachtgever dient dit document als 
voorbereiding. 

Dhr. Poldervaart: 
Voorbereiding betekent dat je eerst na afronding van dit onderzoek een intern onderzoek moet uitvoeren naar wat al aanwezig 
in binnen Heijmans en wat nog niet. De competenties moeten in kaart worden gebracht en er moet een plan worden opgesteld 
om de zaken waar gebrek aan is te ontwikkelen. Totdat dit afgerond is kun je hiermee de opdrachtgever nog niet benaderen. De 
plaats van dit onderzoek binnen Heijmans is dan ook dat het voortbouwt op de eerder gemaakte marktanalyses en hierin meer 
diepgang verschaft. Dat het vervolgens in kaart brengt wat de specifieke wensen zijn en wat er binnen Heijmans nodig is om te 
ontwikkelen. Jij rondt af met de aanbeveling dat de laatste stap moet zijn om intern onderzoek uit te voeren en te zoeken naar 
wat nog ontwikkeld moet worden. Je moet namelijk kunnen aantonen wat je zelf in huis hebt door bijvoorbeeld een interne 
specifieke SWOT te maken. 

Tim: 
Een vraagstuk wat daarin ook nog speelt is waar de rol van Business Development ophoudt en die van de regiodirecteur als 
acquisiteur begint. 

Dhr. Poldervaart: 
Dat kan ik je ook niet zo ineens vertellen, dat is een interessante vervolgstudie. Daarom kun je nu ook nog niet zeggen wat de 
rol van dit product is in het werk van de acquisiteur. 

Tlm : 
Hoeveel werk 'aan de voorkant' doet Heijmans op dit moment en wat is de verwachting in het algemeen? 

Dhr. Poldervaart: 
Voor dit jaar is de omzet ofwel de portefeuille gevuld met 72% bouwteam, in alle takken van sport. Dus in woningbouw, 
utiliteitsbouw, in onderwijs, zakelijke markt, de horeca de zorg, etc. Alleen dat is nog een vrij traditionele vorm van 
aanbesteding . Maar van het bouwteam kunnen we nu dus een gestandardiseerd product maken omdat we er zoveel ervaring 
mee opdroen. De volgende stap is design-build, wat nu langzaam een beetje op begint te komen. Daaropvolgend wordt er 
onderhoud aan gekoppeld . Meestal vindt dat nu plaats middels prijsvragen. Heijmans heeft in ieder geval nu het 'vehicle' om 
daar in te stappen, zoals bijvoorbeeld bij de Kromhout kazerne. Maar vergis je niet, het zijn maar 2 of 3 vragen op jaarbasis. Het 
dialoogmodel is hierin een verdere vorm van het bouwteam en DB model. Hierbij zijn die 'adaptieve verkopers' van groot belang 
omdat ze precies moeten weten wat ze zeggen en waarover het gaat. 
De 'F' van financiering pakken we in principe niet zelf op. Hiervoor zoekt Heijmans een beleggende partner waarbij het wel 
mogelijk is dat Heijmans aandeelhouder wordt en daarmee deels financier. Dit kan ons wirden verplicht in de prijsvraag. Het is 
inderdaad de juiste benadering om aan te geven dat woningcorporaties, vanuit hun maatschappelijke insteek, als beleggende 
partij een partner van Heijmans zou kunnen worden. 
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BIJLAGEN ·Pro-actief In primair onderwijs' 

In de eerste grote projecten die we in dialoogmodel ontwikkelen krijg je de unieke kans om te oefenen en doet het vooral alle 
partijen een beetje pijn omdat alles nieuwe is. Maar de oefening is onontbeerlijk want je moet condities creëren om aan tafel te 
komen en vanaf dat moment vanuit het dialoog het e.e.a. te ontwikkelen en te realiseren. 
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