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Voorwoord 

Dit rapport is het resultaat van mijn afstudeeronderzoek naar de problematiek en efficiëntie van 
bouwteams. Daarnaast dient het als sluitstuk van de masteropleiding Architecture Building and 
Planning met als specialisatie Construction Technology van de faculteit Bouwkunde aan de 
Technische Universiteit te Eindhoven. 

Tijdens het afstudeerproject van Construction Technology wordt onderzoek gedaan naar het 
ontwerpen, verbeteren en beheersen van het uitvoeringsproces. Centraal daarbij staat het 
optimaal vervaardigen van een gebouw binnen een context van technische, organisatorische 
en maatschappelijke randvoorwaarden en ontwikkelingen en waarbij plannen worden gemaakt 
om de kwaliteit, tijd en kosten van het productieproces te kunnen beheersen 
(www.bwk.tue.nl/ut/). Het afstudeeronderwerp dient binnen een van de onderzoekthema's van 
Construction Technology te passen. Deze thema's zijn: 

• Werkmethoden en uitvoeringstechnieken 
Maatbeheersing 

• Proces en product 
• Informeren en simuleren 

Het onderwerp van dit onderzoek, namelijk het bevorderen van de efficiëntie van bouwteams, 
kan toegeschreven worden aan het thema 'Proces en product', waarbij gekeken wordt naar 
veranderende voorbereidingsprocessen in de bouw. In dit geval naar het bouwteam waarbij 
ontwerp en uitvoering samen ontwikkeld worden. Hierbij is ook gekeken naar de veranderende 
rollen van de deelnemers. Zo neemt de architect bijvoorbeeld steeds minder de centrale positie 
in het bouwproces in, terwijl de aannemer steeds meer verantwoordelijkheid krijgt. Hun rollen 
dienen ook op elkaar afgestemd te worden. 
Met dit afstudeeronderzoek is getracht de efficiëntie van bouwteams te bevorderen. 

Tot slot wens ik u veel leesplezier en hoop ik dat dit rapport zal bijdragen aan de verbetering 
van de efficiëntie van bouwteams. 

Beryl Boijens 
Sittard, augustus 2008 
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Samenvatting 

De behoefte aan verbeteringen op het gebied van samenwerking en procesbewaking 
gedurende de voorbereidingsfase bij bouwteams als samenwerkingsverband wordt breed 
onderkend. Niet alleen door bouwkundige aannemers maar ook door opdrachtgevers, 
projectontwikkelaars, architecten, constructeurs en andere mogelijke adviseurs die deelnemen 
in bouwteams. Na een observatieperiode bij Van Wijnen Eindhoven, bouwkundig aannemer, 
werd al snel duidelijk dat het bouwteam zich vaak kenmerkt als een samenwerkingsverband 
met gebrek aan goede communicatie en vertrouwen, waarin te vaak voor eigen gewin wordt 
gegaan. Dit alles heeft een negatieve invloed op het samenwerkingsproces en het eindresultaat 
dat zich onder andere kan uiten in bijvoorbeeld tijdsvertraging, budgetoverschrijdingen en 
moeizame relaties. Op basis van deze constatering is de volgende probleemstelling opgesteld: 

"De huidige samenwerking en organisatie binnen bouwteams heeft nog te vaak stagnatie van 
het bouwproces tot gevolg met risico ·s in de vorm van bijvoorbeeld afbreuk van het project of 
faalkosten voor de partijen binnen het bouwteam" 

Vanuit de probleemstelling en de gedachte om richting te kunnen geven aan het doorvoeren 
van mogelijke verandering om de efficiëntie van bouwteams te verhogen is de volgende 
doelstelling opgesteld: 

"Het opstellen van een hulpmiddel om de efficiëntie van bouwteams te bevorderen, waardoor 
mogelijke stagnatie in het voorbereidingsproces, door problematiek binnen de bouwteams, 
waarin Van Wijnen deelneemt, tot een minimum wordt beperkt." 

Voor de uitvoering van het onderzoek was het noodzakelijk om een eenduidige definitie voor 
het begrip bouwteam te hanteren zodat alle partijen gedurende het onderzoek over dezelfde 
samenwerkingsvorm spreken. Deze is met behulp van een literatuuronderzoek opgesteld: 

"Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband, waarbij in de ontwerp -en 
voorbereidingsfase de opdrachtgevende, ontwerpende en uitvoerende partijen samen tot een 
optimaal ontwerp komen". 

Dit rapport beschrijft de onderzoeksfase waarin met verschillende onderzoeksmethoden en 
dataverwerkingsmetheden de problemen, voordelen, valkuilen en voordelen die zich voor 
kunnen doen bij werken in bouwteamverband en de hieraan verbonden risico's en gevolgen in 
kaart zijn gebracht. Vervolgens wordt de ontwerpfase beschreven waarin een hulpmiddel is 
opgesteld dat de gevonden oorzaken tot een minimum moet beperken en hierdoor ook de 
problemen en risico's en gevolgen positief zal beïnvloeden. 

Het afstudeeronderzoek heeft ertoe geleid dat een aantal hoofdoorzaken opgesomd kunnen 
worden die ten grondslag van de mogelijke problemen bij werken in bouwteamverband liggen. 

Deze hoofdoorzaken zijn : 

Organisatorische oorzaken 
• Ontbreken van bouwmanagementkwaliteiten bouwteam 

Aannemer te laat betrekken in het proces 
• Ontbreken gegevens op vereist tijdstip 

Structurele oorzaken 
Ontbreken duidelijk en marktconform PvE 
PvE strookt niet met het beschikbare budget 

Culturele oorzaken 
• Teveel denken aan eigen belang 
• Wantrouwen 
• Starre houding partijen 

Gemaakte afspraken niet nakomen 

Áfstudeerrapport - Beryl Bo1jens 5 



Bevor ler e rr v<Jn de effrl:ient ie v<1 r1 tJuuwledms 

Door een hulpmiddel op te stellen dat een oplossing biedt voor het verminderen van de 
structurele en organisatorische oorzaken kunnen ook de culturele oorzaken positief beïnvloed 
worden. Door onduidelijkheden op het gebied van afspraken, taakverantwoordelijkheid, 
benodigde gegevens en communicatie aan te pakken, kunnen oorzaken als wantrouwen, starre 
houding van partijen en niet nakomen van gemaakte afspraken verminderd worden. 
De culturele oorzaken zullen echter altijd deels afhankelijk blijven van de vaardigheden, de 
instelling en de houding van de personen die deelnemen aan het bouwteam. Deze moeten over 
de wil beschikken om te zorgen voor een efficiënte samenwerking en het teambelang boven 
het eigen belang stellen . 

Er is gekozen aan de hand van de vastgestelde eisen en randvoorwaarden om het hulpmiddel 
vorm te geven als een draaiboek. Het definitieve draaiboek bestaat uit een takendocument, een 
taakomschrijving, relatie-planning-model en faseverslagen. Met behulp van deze onderdelen 
wordt eenduidigheid over de inhoud en de verantwoordelijkheid van de taken verkregen. Ook 
maakt het hulpmiddel duidelijk op welk tijdstip welke partij bepaalde informatie geproduceerd 
moet hebben en/of welke beslissingen genomen moeten worden. Het hulpmiddel is opgesteld 
voor alle bouwteampartners. 

Bijzondere aandacht bij het gebruik van het hulpmiddel is de vaststelling van het type 
opdrachtgever bij de start van het werken in een bouwteam. Uit onderzoek blijkt dat er drie 
typen odprachtgevers zijn, die kunnen opereren in een bouwteam, namelijk de interne 
opdrachtgever, de incidentele externe opdrachtgever en professionele externe opdrachtgever. 

Uit de toetsing van het hulpmiddel bleek het hulpmiddel in de ogen van verschillende 
bouwteampartners een overzichtelijk en compleet document te zijn met als meerwaarde dat 
alle partijen in een bouwteam bij het hulpmiddel betrokken worden. Ook bleek uit de toetsing 
dat het hulpmiddel vooral geschikt is voor de interne opdrachtgever en de incidentele externe 
opdrachtgever. Het blijkt dat de professionele externe opdrachtgever, die veel ervaring heeft 
met werken in bouwteamverband, zijn eigen werkwijze heeft ontwikkeld voor werken in 
bouwteamverband, hiermee veel ervaring heeft opgedaan en niet snel een andere methode zal 
overnemen. Voor het werken in bouwteamverband met dergelijke opdrachtgevers kan het 
draaiboek meer als toetsingsinstrument gebruikt worden door Van Wijnen om met de 
professionele externe opdrachtgever voor de start overeenstemming te krijgen over de te 
hanteren werkwijze in het bouwteam. 

Met het eindproduct van dit afstudeeronderzoek beschikt Van Wijnen over een hulpmiddel om 
de efficiëntie van bouwteams te bevorderen waardoor mogelijke stagnatie in het 
voorbereidingsproces tot een minimum kan worden beperkt. Geadviseerd wordt de volgorde 
van de uit te voeren taken in het takendocument te volgen aangezien deze volgorde is 
vastgesteld aan de hand van dit onderzoek om de problemen die zich voor kunnen doen bij 
werken in bouwteamverband te minimaliseren. Ook wordt Van Wijnen geadviseerd het 
draaiboek te complementeren met een zelf opgesteld tekeningen -en onderdelen overzicht bij 
een aantal cruciale taken. 
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1 Definiëring onderzoek 

1.1 Inleiding 
Dit rapport beschrijft het onderzoek wat is uitgevoerd ten tijde van het afstudeertraject voor de 
masteropleiding Architecture Building and Planning met als specialisatie Construction 
Technology. Het afstudeertraject bestaat uit 2 onderdelen, namelijk de participerende 
observatie en het daadwerkelijke afstudeeronderzoek bestaande uit een onderzoeks -en 
ontwerpfase. 

Het doel van de participerende observatie is het signaleren van knelpunten binnen een 
gastbedrijf, in dit geval Van Wijnen Groep N.V. (zie bijlage 1 voor informatie over het 
gastbedrijf). Deze knelpunten kunnen vervolgens dienen als mogelijk onderwerp voor het 
afstudeeronderzoek. 

1.2 Probleembeschrijving 
Tijdens observatieperiode werd al snel duidelijk dat de verwachtingen met betrekking tot de 
voortgang van de bouwteams die ik zou gaan observeren te positief waren . De voorbereiding 
van bijbehorende projecten Helicon Groene Campus en de Waterblokken verliepen moeizaam, 
terwijl deze beiden behoren tot Suytkade. Hét project dat zorgt voor de continuïteit van de 
vestiging Van Wijnen Eindhoven en dus ook van groot belang is op financieel gebied (zie 
bijlage 1.2 voor een beschrijving van de geobserveerde projecten). 

Het bouwteam wordt in de aannemerij als organisatievorm voor de voorbereiding -en 
uitvoeringsfase, erg toegejuicht. Door aan een project te werken in bouwteamverband kunnen 
problemen in een vroeg stadium opgelost worden wat verassingen tijdens de uitvoering kan 
voorkomen . Ook kan de aannemer suggesties aandragen met betrekking tot bijvoorbeeld de 
bouwmethode, zodat er een ontwerp gemaakt wordt wat volgens een bepaalde bijvoorbeeld 
goedkopere bouwmethode uitgevoerd kan worden of een bouwmethode waar de aannemer al 
veel ervaring mee heeft. 

Volgens Molier, 1999, wordt met het bouwteam als contractvorm de meest gunstige 
prijs/kwaliteit verhouding bereikt en kan er tijdswinst worden behaald door het parallel werken 
van de bouwvoorbereiding en het ontwerp. Er moet echter wel voldaan worden aan een aantal 
randvoorwaarden die verbonden zijn aan de efficiëntie van een bouwteam. Om het 
projectbelang voorrang te geven boven het individuele belang , moeten de betrokken partijen 
eerst het een en ander duidelijk krijgen. Wat zijn de gezamenlijke belangen? Wie kan welke 
inbreng leveren? Hoe worden de risico's beheerst? Wie draagt de verantwoording voor welk 
onderdeel? Er kan alleen optimaal worden samengewerkt op basis van vertouwen, openheid en 
een goede communicatie. Het voldoen aan deze randvoorwaarden blijken echter in de praktijk 
vaak nagelaten te worden. Dit heeft miscommunicaties, wantrouwen en mogelijk zelfs ruzies tot 
gevolg, waardoor de samenwerking vastloopt en het bouwproces stagneert. 

Bovenstaande bevindingen en het feit dat er bij Van Wijnen Eindhoven interesse was voor een 
onderzoek naar bouwteams en het functioneren hiervan, aangezien de bouwteams waarin zij 
deelnemen als bouwkundig aannemer niet altijd naar wens verliepen, gaven mij genoeg 
redenen om de problematiek in bouwteams centraal te laten staan bij het afstudeeronderzoek 
en hier een probleem -en doelstelling bij te formuleren. 
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1.3 Probleem -en doelstelling 
Als in de literatuur terug te vinden is aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om de 
samenwerking in bouwteamverband te laten slagen, hoe komt het dan toch dat dit in praktijk 
vaak niet terug te zien is? En zou het verhogen van de efficiëntie van bouwteams dan niet een 
groot voordeel opleveren voor de aannemerij? 

Aan de hand van deze vragen kom ik tot de volgende probleemstelling: 

"De huidige samenwerking en organisatie binnen bouwteams heeft nog te vaak stagnatie van 
het bouwproces tot gevolg met risico· s in de vorm van bijvoorbeeld afbreuk van het project of 
faalkosten voor de partijen binnen het bouwteam." 

Aan de hand van vooronderzoek blijkt dat er wel veel bekend is over hoe de organisatie van 
een bouwteam geregeld zou moeten zijn, maar dat het in de praktijk toch niet altijd op de juiste 
wijze wordt toegepast met mogelijke problemen en stagnatie in de voorbereidingsfase tot 
gevolg wat kan leiden tot stagnatie van de uitvoering (Zie §3.2.2 voor uitleg over de 
voorbereidingsfase). Mijn onderzoek wil bijdragen aan het ontwikkelen van een hulpmiddel dat 
richting geeft aan het doorvoeren van mogelijke veranderingen om de efficiëntie van 
bouwteams te verhogen. 

Vanuit de probleemstelling is de volgende doelstelling opgesteld om richting te geven aan het 
onderzoek: 

"Het opstellen van een hulpmiddel om de efficiëntie van bouwteams te bevorderen, waardoor 
mogelijke stagnatie in het voorbereidingsproces, door problematiek binnen de bouwteams, 
waarin Van Wijnen deelneemt, tot een minimum wordt beperkt." 

1.4 Eerste afbakening 
Om het onderzoek uitvoerbaar te houden is het probleem op voorhand afgebakend met 
betrekking tot de onderzoeksdoelgroep. Er is gekozen om het onderzoek te richten op partijen 
die direct betrokken zijn bij de bouwteams waarin uitsluitend Van Wijnen Eindhoven, Sittard en 
Waalwijk deelnemen of hebben genomen als bouwkundig aannemer. Het gaat binnen deze 
bouwteams om de opdrachtgever, de ontwikkelaar, de bouwmanager, de architect, de 
constructeur, de bouwkundig aannemer Van Wijnen, de installatie adviseur en mogelijke 
overige adviseurs. 

In eerste instantie is gekeken om het onderzoek breder te trekken en bouwteams als 
onderzoeksdoelgroep te nemen waarin verschillende bouwkundige aannemers plaats namen. 
Hier is echter niet voor gekozen omdat ik het onderzoek in samenwerking met Van Wijnen 
uitvoer en dus voor dit bedrijf een oplossing wil zoeken. Zouden er meerdere bouwbedrijven bij 
betrokken worden dan zouden, om een goed beeld te kunnen vormen, per bouwbedrijf een 
aantal bouwteams geïnterviewd moeten worden. Een te omvangrijk onderzoek voor het 
tijdsbestek van een afstudeeronderzoek zou dan het gevolg zijn. 
Het hulpmiddel zelf is echter niet alleen op de uitvoerende partij gericht maar ook op de 
opdrachtgevende en ontwerpende partijen om de samenwerking in bouwteams te 
optimaliseren. 

• Het onderzoek is gericht op bouwteams waarin Van Wijnen deelneemt; 
• Het hulpmiddel zal zich richten op zowel de uitvoerende als ook de 

opdrachtgevende en ontwerpende partijen. 
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1.5 Vraagstelling 
Uit de doelstelling kan de volgende centrale vraag gevormd worden : 

Hoe kan een hulpmiddel worden vormgegeven om de efficiëntie van bouwteams, waarin Van 
Wijnen deelneemt, te bevorderen en waardoor de stagnatie in het voorbereidingsproces tot een 
minimum wordt beperkt? 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende onderzoeksvragen opgesteld: 

1. Welke problemen doen zich voor bij werken in bouwteamverband? 
2. Welke oorzaken voor die problemen kunnen hiervoor aangewezen worden? 
3. Welke risico's en gevolgen zijn verbonden aan de stagnatie van het bouwproces door 

de problematiek in bouwteams? 

1.6 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 beschrijft de methodologie, die gehanteerd is gedurende dit onderzoek, waarmee 
de onderzoeksvragen beantwoord kunnen worden . 
Hoofdstuk 3 geeft een verdere analyse van de probleemstell ing waarbij de definities worden 
gegeven van de gebruikte termen in de probleem -en doelstelling . 
Hoofdstuk 4, 5, 6 en 7 geven de toegepaste onderzoeksmethodes en de bijbehorende 
resultaten en de analyse hiervan weer. 

In hoofdstuk 8 worden de onderzoeksvragen beantwoord die dienen als basis voor het 
programma van eisen voor het hulpmiddel dat in hoofdstuk 9 wordt toegelicht. In dit hoofdstuk 
worden ook de randvoorwaarden en eisen voor het op te stellen hulpmiddel beschreven. 
Hoofdstuk 10 beschrijft vervolgens de vormgeving van het hulpmiddel en waarom gekozen is 
het hulpmiddel als draaiboek op te stellen, waarna dit draaiboek in hoofdstuk 11 per onderdeel 
wordt toegelicht. 

Hoofdstuk 12 beschrijft de toetsing van het draaiboek en de aanpassingen aan het draaiboek 
die hieruit voortgekomen zijn. 

Tot slot zijn in hoofdstuk 13 de conclusies met betrekking tot het onderzoek beschreven en 
worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek. 

De bijlagen zijn opgenomen in een aparte bijgevoegde rapport, waar in dit onderzoek naar 
wordt verwezen indien van toepassing. Het opgestelde hulpmiddel is, in de vorm van een 
draaiboek, als een aparte uitgave bij het afstudeerrapport toegevoegd . 
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2 Methodologie 

2.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de gebruikte onderzoeksmethoden toegelicht die zijn toegepast voor de 
beantwoording van de onderzoeksvragen. Er is namelijk op verschillende manieren informatie 
verzameld waarna deze informatie met behulp van verschillende dataverwerkingsmetheden is 
geanalyseerd. Het onderzoeksplan wordt in figuur 2.1 weergegeven waarna per onderzoeks
en dataverwerkingsmethode een korte toelichting wordt gegeven. 

2.2 Onderzoeksplan 
In het onderzoeksplan wordt per onderzoeksvraag aangegeven met welke onderzoeksmethode 
het antwoord gevonden zal worden . Ook wordt in het onderzoeksplan aangegeven welke 
bronnen zijn benaderd voor de beantwoording van de vragen. 

Onderzoek ·~ 
E 
CQ 

c: ... 
Centrale vraag: Q) ..ll: Cl 

..ll: Q) CQ 

Hoe kan een hulpmiddel worden vormgegeven om de efficiëntie ..ll: 0 =ö Q) N ... ... Cl van bouwteams, waarin Van Wijnen deelneemt, te bevorderen c.. Q) ö 111 " en waardoor de stagnatie in het voorbereidingsproces tot een Q) c: ~ Cl 0 
minimum wordt beperkt? Q) ... 111 Cl 

:;: ::J := I 

::J 
Q) ..ll: 

CQ Q) - CQ - - -~ cQ) CQ 111 
c: CQ ::J CQ 

:Q) ... N ... 
Q) Q) 0"" ... ... ·;:: - - c: 0 0 

0 :J c: w 0 c.. -
Onderzoeksvragen 

1. Welke problemen doen zich voor bij werken in x x x x x x 
bouwteamverband? 
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3. Welke risico's en gevolgen zijn verbonden aan de stagnatie x x x van het bouwproces door de problematiek in bouwteams? 
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2. Welke oorzaken voor die problemen kunnen hiervoor x x x x x x 

aangewezen worden? 

3. Welke risico's en gevolgen zijn verbonden aan de stagnatie x x x x x x van het bouwproces door de problematiek in bouwteams? 

Figuur 2.1: Onderzoeksplan 



2.2.1 Oriëntatiegesprekken 
Tijdens de observatieperiode zijn een aantal oriënterende gesprekken gevoerd om de mening 
te peilen bij Van Wijnen over het door mij geconstateerde probleem, namelijk stagnatie in het 
bouwproces door problematiek in bouwteams. Deze gesprekken zijn gevoerd met mensen die 
vanuit hun functie voldoende ervaring hebben opgedaan op het gebied van samenwerken in 
bouwteamverband. Mede door deze gesprekken bleek dat er bij Van Wijnen interesse was voor 
een onderzoek naar de problematiek in bouwteams wat mij weer heeft gestimuleerd om ook 
daadwerkelijk voor dit onderwerp te kiezen. 

2.2.2 Literatuuronderzoek 
Ook is er ten tijde van de observatieperiode bij Van Wijnen een literatuuronderzoek uitgevoerd 
naar onderwerpen als contractvormen, bouwteams, samenwerking in bouwteams, 
organisatiemodellen, projectmanagement en dergelijke om richting te kunnen geven aan het 
onderzoek. De literatuurstudie is gebruikt voor het vormen van definities van begrippen die in de 
probleem -en doelstelling gebruikt worden zoals samenwerking , stagnatie, bouwproces, 
problematiek en bouwteam. Dit is noodzakelijk geacht omdat tijdens de oriëntatiegesprekken al 
snel bleek dat er geen eenduidige definitie gehanteerd wordt voor deze begrippen. Vooral het 
begrip bouwteams wordt vaak door de verschillende disciplines verschillend gedefinieerd. 

De bevindingen van het literatuuronderzoek staan beschreven in hoofdstuk 4. 

2.2.3 Casestudy met behulp van interviews 
Een casestudy wordt toegepast als er een diepgaand beeld geschetst moet worden, door 
middel van het onderzoeken van feitelijk gedrag, van bijvoorbeeld een situatie of een groep 
(Doorewaard en Verschuren, 2004), in dit geval een bouwteam. 
Hiervoor kunnen diverse dataverzamelingsmethoden worden toegepast. Bij dit onderzoek is 
gekozen voor het afnemen van interviews. 

Het type interview kan beschreven worden als een "face-to-face individueel, gedeeltelijke 
gestructureerd interview'dDoorewaard en Verschuren , 2004). Hierdoor is het mogelijk om in te 
spelen op gezichtsexpressies en lichaamstaal. Ook kan dan extra informatie gegeven worden 
om de ondervraagde te motiveren of te stimuleren om zijn volle aandacht te blijven geven . Bij 
een dergelijk interview zijn de vragen vooraf door de ondervrager opgesteld. Hierbij is echter 
wel ruimte om door te vragen naar bepaalde onderwerpen, die tijdens het gesprek, bijvoorbeeld 
door de ondervraagde, aangesneden worden. De algemene vragenlijst, waarvoor de 
onderzoeksvragen als basis hebben gediend, evenals een aantal uitgewerkte interviews zijn 
terug te vinden in bijlage 2. 
Door een interview kan vrij nauwkeurig achterhaald worden wat bij de ondervraagde speelt. Bij 
een volgend interview is het echter goed mogelijk dat er weer een heel ander beeld wordt 
verkregen, zeker ook omdat je met verschillende partijen te maken hebt. Een opdrachtgever 
heeft een andere kijk op zaken dan een aannemer of een installatie adviseur. 

In hoofdstuk 4 zijn de interviewresultaten beschreven. 

2.2.4 Enquête 
Om de bevindingen uit de interviews te toetsen en er een waarde aan toe te kennen is 
aanvullend een enquête gehouden waarbij een representatief aantal personen benaderd zijn. 
Het toegepaste type enquête kan omschreven worden als een schriftelijke enquête met 
gesloten vragen en is inclusief de resultaten terug te vinden in bijlage 3. 

In hoofdstuk 5 zijn de enquêteresultaten beschreven. 

2.2.5 Opstellen oorzaak-gevolg diagram 
Na analyse van de enquête is een oorzaak-gevolg diagram opgesteld worden dat mogelijk kan 
aangeven welke oorzaken aangepakt moeten worden in het hulpmiddel om de stagnatie in het 
voorbereidingsproces tot een minimum te beperken. 

In hoofdstuk 6 is de analyse van de onderzoeksresultaten met behulp van het oorzaak-gevolg 
diagram beschreven. 
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2.2.6 Opstellen stroomanalysediagram volgens Porras 
Als blijkt dat na het opstellen van een oorzaak-gevolg diagram nog niet met zekerheid gesteld 
kan worden welke oorzaken aangepakt moeten worden kan een stroomanalysediagram 
volgens Porras worden opgesteld. Deze methode geeft mogelijk inzicht geven in welke 
oorzaken de grootste gevolgen hebben en dus gelden als hoofdoorzaken die aangepakt 
moeten worden. 

In hoofdstuk 6 is ook de analyse van de onderzoeksresultaten met behulp van het 
stroomanalysediagram volgens Porras beschreven. 

2.3 Betrouwbaarheid onderzoek 
Aan de basis van dit onderzoek staan interviewresultaten die voortgekomen zijn uit 
momentopnames met mensen die onwaarheden kunnen vertellen of bewust bepaalde zaken 
kunnen verzwijgen. Om de betrouwbaarheid zo hoog mogelijk te krijgen is niet alleen gelet op 
wat er gezegd wordt maar ook op manier waarop uitspraken worden gedaan. Door in te spelen 
op gezichtsexpressies, lichaamstaal en door verder te vragen als er geen antwoord wordt 
verkregen is geprobeerd alle nodige informatie boven tafel te krijgen. Door het toetsen van de 
interviewbevindingen aan een grotere groep door middel van een enquête en deze resultaten te 
onderwerpen aan de analysetechniek van Porras, dus door toepassing van verschillende 
onderzoeks-en dataverwerkingsmethoden, is de wetenschappelijke betrouwbaarheid van dit 
onderzoek voldoende gewaarborgd. 
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3 Analyse probleemstelling 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden een aantal begrippen uit de probleem -en doelstelling vastgesteld om 
ervoor te zorgen dat deze begrippen door alle betrokkenen eenduidig gehanteerd zullen worden 
gedurende dit onderzoek en om de probleem -en doelstelling helder te krijgen. 

3.2 Definities 
De probleemstelling van dit onderzoek luidt, zoals beschreven in hoofdstuk 1: 

"De huidige samenwerking en organisatie binnen bouwteams heeft nog te vaak stagnatie van 
het bouwproces tot gevolg met risico ·s in de vorm van bijvoorbeeld afbreuk van het project of 
faalkosten voor de partijen binnen het bouwteam" 

De doelstelling van dit onderzoek luidt, zoals beschreven in hoofdstuk 1 : 

"Het opstellen van een hulpmiddel om de efficiëntie van bouwteams te bevorderen, waardoor 
mogelijke stagnatie in het voorbereidingsproces, door problematiek binnen de bouwteams, 
waarin Van Wijnen deelneemt, tot een minimum wordt beperkt." 

In deze doelstelling komen een aantal begrippen voor, die om uitleg vragen, aangezien uit de 
oriëntatiegesprekken en de literatuurstudie bleek dat deze niet eenduidig gedefinieerd zijn. Dit 
zijn de begrippen samenwerking, stagnatie, bouwproces, voorbereidingsproces, problematiek 
en bouwteams. 

Voordat er wordt in gegaan op de definitie van het begrip samenwerken, zijn hieronder enkele 
definities en uitspraken van samenwerking weergegeven. 

"Instinctief delen we ook nu nog de mensen in vriend en vijand in: met de ene categorie 
moet men samenwerken, met de andere concurrentie aangaan." 
Bertrand Russell, Engels filosoof en wiskundige (1872-1970) 

"Cultuur legt het altijd af tegen de commercie, al is er nog zo een geoliede 
samenwerking." 
Orson Welles, Amerikaans filmmaker (1915-1985) 

"Every kind of peaceful cooperation among men is primarily based on mutual trust and 
only secondarily on institutions such as courts of justice and police". 
Albert Einstein (1879- 1955) 

The only thing that wil/ redeem mankind is cooperation". 
Bertrand Russell (1872- 1970) 

"Leadership is basedon inspiration, nat domination; on cooperation, nat intimidation". 
William Arthur Wood 

Volgens Van Dale staat 'samenwerken' voor de omschrijving van een groep mensen die met 
elkaar, met vereende krachten werken of gemeenschappelijk aan een zelfde taak of probleem 
werken. Om de stagnatie in het bouwproces tot een minimum te beperken dient de 
samenwerking zo optimaal mogelijk te verlopen, waarbij we onder optimaal "het meest 
gunstige" verstaan. Zo komt men tot de meest gunstige samenwerking bij de realisatie van een 
project. Deze meest gunstige samenwerking is afhankelijk van een aantal factoren die met 
behulp van de interviews en de enquête achterhaald zullen worden. 
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Bevotdèren v.a 11 ·Je efficiënt ie van ~.hiiiWteams 

De begrippen worden aan de hand van Van Date ats votgt omschreven. Deze definities worden 
ook ats zodanig in dit onderzoek toegepast. 

s~:men·wer·ken (onov.ww) 
Gemeenschappetijk aan eenzelfde taak werken => coöpereren, samendoen 

stag·n~:tie (de- (v.), -s) 
Stilstand => stremming 

pro·ble·ma·tiek (de- (v.), -en) 
Het geheet van problemen op een bepaald gebied => probleemstelling 

bouw-pro-ces 
Het geheel van opeenvolgende activiteiten waarmee onafhankelijke ondernemers (partijen) in 
een ad-hoc samenwerkingsverband in een opdracht van een opdrachtgever een bouwwerk tot 
stand brengen (Kuijen, 2006). 

Voor de begrippen bouwteam en voorbereidingsproces geeft Van Dale geen omschrijving. Voor 
de onderbouwing van beide definities ben ik daarom verder op zoek gegaan in de literatuur, 
waarna ik in staat was de begrippen te omschrijven. 

3.2.1 Definitie bouwteam 
Zoals aangegeven geeft Van Dale geen omschrijving van het begrip bouwteam, waardoor in 
andere literatuur naar een omschrijving gezocht moest worden. De volgende omschrijvingen 
zijn gevonden: 

"Een tijdelijke organisatie waarin opdrachtgevende, ontwerpende en uitvoerende instanties 
samenwerken met het doel een bouwproject tot stand te brengen, waarbij de samenwerking 
(liefst} aan het begin van de ontwerpfase, maar in elke geval voor de aanbesteding van de 
aannemer plaatsvindt". (Diepeveen, 1978) 

"De bouwteamovereenkomst is een tijdelijke vorm van samenwerking tussen de 
opdrachtgever, de architect en de aannemer. Het bouwteam maakt het ontwerp, met behoud 
van ieders zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Elke deelnemer maakt daarbij gebruik van 
zijn eigen deskundigheid en expertise. Het bouwteam houdt op te bestaan nadat het ontwerp is 
gemaakt. Na de ontwerpfase sluit de opdrachtgever een aannemingscontract met een 
aannemer; dit hoeft niet per definitie de aannemer uit het bouwteam te zijn. Een en ander hangt 
af van de vraag of de opdrachtgever en de bouwteam-aannemer het eens kunnen worden over 
de bouwsom". (SBR, 2003) 

De omschrijving van een bouwteam volgens het SBR is allesomvattend en duidelijk. Het nadeel 
van deze omschrijving is echter dat niet in één zin duidelijk wordt wat nu onder een bouwteam 
verstaan wordt. De omschrijving van Diepeveen is veel compacter echter hierin vind ik de 
mededeling over het tijdstip van de samenwerking, namelijk dat deze in ieder geval voor de 
aanbesteding plaats moet vinden, niet kloppen. Bovendien praat Diepeveen in zijn definitie over 
een bouwproject terwijl het bouwteam zich voornamelijk toespitst op de ontwerpfase. Tijdens de 
bouw zelf trekt het bouwteam zich meestal terug. 
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Bevorderen van de dfrcrentiP. van bu~rwtea rns 

Met behulp van de twee definities is voor dit onderzoek een compactere definitie samengesteld : 

"Een bouwteam is een projectgebonden samenwerkingsverband, waarbij in de ontwerp -en 
voorbereidingsfase de opdrachtgevende, ontwerpende en uitvoerende partijen samen tot een 
optimaal ontwerp komen". 

Optimaal ontwerp 

Figuur 3. 1: Schematische weergave van de definitie van een 
bouwteam dat tijdens dit onderzoek qehanteerd wordt 

In eerste instantie is de focus gericht op de uitvoerende partij , namelijk de bouwkundig 
aannemer Van Wijnen, aangezien hier het probleem op het gebied van bouwteams is 
geconstateerd, van hen de medewerking voor dit onderzoek wordt verkregen en ook zij graag 
een mogelijke oplossing voor dit probleem wilten zien. Het uiteindelijke hulpmiddel zal echter 
gericht worden op zowel de uitvoerende partijen als de opdrachtgevende en de ontwerpende 
partijen om zo een meest optimale samenwerking binnen een bouwteam te verkrijgen . 
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ljP.vDrclrrr:n van ,je effi. iët1tle van bo1 twteams 

3.2.2 Definitie voorbereidingsproces 
De fase waarop het bouwteam betrekking is de ontwerp -en voorbereidingsfase, ook wel het 
voorbereidingsproces genoemd in dit rapport. In deze fase wordt het ontwerp ontwikkeld en is 
de aannemer tegelijkertijd bezig met het voorbereiden van de uitvoering en zijn 
coördinatietaken. 

Een traditioneel bouwproces kan geschematiseerd worden als in figuur 3.2. 

TRADITIONEEL BOUWPROCES 

ontwerp uitwerking bouw 

INF: Initiatief fase BK: Bestek fase 
HBH: Haalbaarheid fase PV: Prijsvorming 
PD: Projectdefinitie WV: Werkvoorbereiding 
SO: Schetsontwerp UI TV: Uitvoeringsfase 
VO: Voorlopig ontwerp OPL: Oplevering 
DO: Definitief ontwerp B&O: Beheer en onderhoud 

Figuur 3.2: Schematisering traditioneel bouwproces (Eekelen van en Wentzel, 2005) 

In principe nemen drie partijen deel aan de traditionele aanbesteding als contractvorm, namelijk 
de opdrachtgevende partij, de ontwerpende partij en de uitvoerende partij, mogelijk gesteund 
door externe adviseurs die elke partij zelf inschakelt. 
Door de architect wordt een SO, VO en DO, respectievelijk schetsontwerp, voorlopig ontwerp 
en definitief ontwerp, gemaakt met eventuele medewerking van een constructeur en een 
installatieadviseur. De opdrachtgever keurt dit ontwerp, waarna er een bestek wordt gemaakt. 
Het bestek wordt vervolgens op de markt gebracht, ook wel de aanbesteding genoemd, met als 
inzet de laagste prijs voor de uitvoering van het project. Het werk wordt gegund aan de laagste 
aanbieder die vervolgens zal starten met de bouwvoorbereiding en het werkelijke bouwen. Er is 
dus een duidelijke scheiding tussen ontwerp en voorbereiding van de uitvoering dat het eerste 
onderdeel van de bouwfase is. 
In tegenstelling tot een project dat tot stand komt met een bouwteam als contractvorm. Bij deze 
contractvorm wordt tijdens het ontwikkelen van SO, VO en DO de expertise van alle disciplines 
gebruikt, dus ook de constructeur, de installateur en een mogelijke adviseur voor de gebouwde 
omgeving worden door de opdrachtgever ingehuurd. Het grootste verschil met traditionele 
aanbesteding is het samenvoegen van ontwerp en voorbereiding van de uitvoering. De 
schematische weergave voor een bouwproces dat uitgevoerd wordt volgens een 
bouwteamverband is te zien in figuur 3.3. 
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BOUWPROCES VOLGENS EEN BOUWTEAM 

838 
bouw 

l · i!!! i,!ii':, ~ Parallelle activiteiten in het voorbereidingsproces 

Figuur 3.3: Schematisering bouwproces uitgevoerd met een bouwteam 

De opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger maakt zelf ook deel uit van het bouwteam. Binnen 
het bouwteam is elke partij verantwoordelijk voor zijn eigen discipline, ook al maken de partners 
onderling gebruik van elkaars expertise, de eindverantwoordelijkheid voor het ontwerp ligt bij de 
architect en de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de aannemer. De opdrachtgever 
zorgt voor de ontwikkeling en de financiering , waarbij hij ook hier weer vrij is dit in te vullen naar 
eigen wens . Hij kan dus externe financiers en adviseurs inhuren. Gelijk aan het traditionele 
aanbestedingsmodel kan de opdrachtgever kiezen om exploitatie en onderhoud uit handen te 
geven door het project te verkopen of hij kiest hier zelf zorg voor te dragen . 

Het ontwerp zal door het bouwteam gezamenlijk gerealiseerd worden. Het is echter niet 
vanzelfsprekend dat de uitvoeringsdeskundige, die deelneemt aan het bouwteam tijdens de 
ontwerpfase, ook daadwerkelijk de opdracht krijgt. Daarom moet de uitvoeringsdeskundige een 
afstandsverklaring ondertekenen op grond waarvan hij geen recht kan laten gelden op de 
uitvoering van de bouwopdracht Bij onenigheid of bij het vragen van een te hoge prijs, in de 
ogen van de opdrachtgever, kan het werk alsnog aan andere aannemer gegund worden . 
Bovendien wordt deze afstandsverklaring ook vaak gezien als een soort motivatie voor de 
aannemer. Als deze al vooraf zeker is van de bouwopdracht zal deze misschien minder 
gemotiveerd zijn een scherpe prijs te vormen . Door de verklaring zal de aannemer zich volledig 
inzetten om een goede prijs te vormen om zo het werk na de ontwerpfase ook te mogen 
uitvoeren. 



3.3 Uitbreiding onderzoeksvragen 
Voordat het onderzoek zich kan richten op het beantwoorden van de drie onderzoeksvragen 
zijn bij onderzoeksvraag 1 zijn nog twee subvragen gevonden die helpen bij het vormen van 
een beter beeld van bouwteams en bij het uitvoeren van de interviews om goed in te kunnen 
spelen op de mogelijke onderwerpen die hierin aan bod komen. Bovendien wordt in 
onderzoeksvraag 1 gevraagd naar de problemen van werken in bouwteamverband maar 
waarom kiezen partijen ondanks die problemen dan toch voor een bouwteam en welke 
voordelen levert dit op. Als er dan eenmaal gekozen is voor werken in een bouwteam waar 
moet dan op gelet worden ter voorkoming van mogelijke problemen, de valkuilen dus. 

De onderzoeksvragen zien er nu als volgt uit: 

1. Welke problemen doen zich voor bij werken in bouwteamverband? 
a. Welke voordelen hebben partijen als ze kiezen voor werken in bouwteamverband? 
b. Wat zijn de valkuilen bij werken in bouwteamverband? 

2. Welke oorzaken voor die problemen kunnen hiervoor aangewezen worden? 
3. Welke risico's en gevolgen zijn verbonden aan de stagnatie van het bouwproces door 

de problematiek in bouwteams? 

Door toevoeging van de twee subvragen ziet het onderzoeksplan er nu als volgt uit: 
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Onderzoeksvragen 

1. Welke problemen doen zich voor bij werken in x x x x x x bouwteam verband? 

a. Welke voordelen hebben partijen als ze kiezen voor x x x x 
werken in bouwteamverband? 

b. Wat zijn de valkuilen bij werken in bouwteamverband? x x x x 
2. Welke oorzaken voor die problemen kunnen hiervoor x x x x x 

aangewezen worden? 

3. Welke risico's en gevolgen zijn verbonden aan de stagnatie x x 
van het bouwproces door de problematiek in bouwteams? 
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Onderzoeksvragen 

1. Welke problemen doen zich voor bij werken in x x x x x x 
bouwteamverband? 

a. Welke voordelen hebben partijen als ze kiezen voor werken x x x x x x 
in bouwteamverband? 

b. Wat zijn de valkuilen bij werken in bouwteamverband? x x x x x x 
2. Welke oorzaken voor die problemen kunnen hiervoor x x x x x x aangewezen worden? 

3. Welke risico's en gevolgen zijn verbonden aan de stagnatie x x x x x x 
van het bouwproces door de problematiek in bouwteams? 

Figuur 3.4: Definitief onderzoeksp/an 



4 Literatuuronderzoek 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden onderzoeksvraag 1 a en 1 b beantwoord met behulp van het 
literatuuronderzoek. Het was niet mogelijk de overige onderzoeksvragen te beantwoorden 
omdat in de gevonden literatuur niet uitgebreid ingegaan wordt op de mogelijke problemen, 
oorzaken en risico's en gevolgen hiervan. Deze problemen kunnen zich ontstaan als de 
samenwerking in een bouwteam niet volgens de randvoorwaarden verloopt. Onder de 
randvoorwaarden kunnen de volgende zaken worden verstaan die in verschillende literatuur 
naar voren zijn gekomen: 

Er dient vertrouwen te heersen tussen de bouwteampartijen; 
• Het gemeenschappelijk dient boven het eigen belang gesteld te worden ; 

Er dient een goede communicatie tussen de bouwteampartijen te zijn . 

4.1.1 Raakvlak met zelfsturende teams 
Ten tijde van het literatuuronderzoek is ook gezocht naar een bestaand model waar 
bouwteams mogelijk mee vergeleken zouden kunnen worden in dit onderzoek. Dit zou een 
manier kunnen zijn om te achterhalen waar het fout gaat in bouwteams ten opzichte van het 
succesvolle bestaande model. Informatie met betrekking tot zelfsturende teams viel mij toen ten 
deel. Na verder onderzoek bleken er echter te weinig raakvlakken tussen zelfsturende teams 
en bouwteams te zijn waarna van deze vergelijking is afgestapt. Een uitgebreide toelichting op 
dit model is te lezen in bijlage 2. 

4.2 Beantwoording onderzoeksvraag 1 a en 1 b 

Onderzoeksvraag 1a: Welke voordelen hebben partijen als ze kiezen voor werken in 
bouwteamverband? 
De belangrijkste reden voor partijen in de bouw om te kiezen voor een bouwteam als 
samenwerkingsvorm is het optimaliseren van het ontwerp door uitvoeringsdeskundigheid in het 
ontwerpstadium erbij te betrekken (Molier, 1999). Bovendien heeft de uitvoeringsdeskundige 
dan al veel kennis opgedaan van het ontwerp en de uitvoeringsaspecten, wat problemen tijdens 
de uitvoering kan beperken . Bijkomend voordeel is een mogelijke tijdwinst door het parallel 
werken van de bouwvoorbereiding en het ontwerp. Ver der kan ook een betere 
budgetbeheersing, door uitvoerings -en kostendeskundigheid, tijdens de ontwerpfase als 
voordeel worden genoemd (SBR, 2006). 

Onderzoeksvraag 1b: Wat zijn de valkuilen bij werken in bouwteamverband? 
Een grote bedreiging voor bouwteams, die uit de literatuur naar voren komt, zijn tegenstrijdige 
belangen van de bouwpartners binnen het bouwteam. De architect hecht bijvoorbeeld waarde 
aan "kwaliteit van het gebouw· terwijl een andere partner misschien meer waarde hecht aan "de 
kwaliteit van het bouwproces ' (Timmers en Van Rangelrooij, 1999). 
Tijdens de ontwerpfase kunnen ook financiële discussies ontstaan met vaak nadelige gevolgen 
op het gebied van esthetica voor de architect. Daar wordt meestal als eerste op bezuinigd als 
het budget niet toereikend is. De aannemer zal de opdrachtgever sneller kunnen overtuigen van 
zijn prijs dan een architect dit kan doen met betrekking tot, volgens hem, cruciale esthetische 
onderdelen van het gebouw. Dit komt omdat er vaak geen concurrerende prijzen bekend zijn en 
de aannemer in een bouwteam zonder tijdsdruk een completere begroting kan aanleveren die 
in tegenstelling tot een aanbesteding niet getoetst wordt aan de hand van concurrerende 
begrotingen (Timmers en Van Rangelrooij , 1999). 
Het niet helder genoeg hebben van klantdoelstellingen kan ook als een bedreiging worden 
gezien . In principe ontbreekt het dan aan een duidelijk PvE waardoor het moeilijk kan zijn een 
budget vast te stellen. Het niet meevoelen met een eigenwijze architect kan ook als een valkuil 
worden gezien. Als de andere partijen weten wat de architect beweegt en wat hij belangrijk 
vindt dan kunnen ze daar vanuit hun eigen vakgebied meer op inspelen. 
Een andere bedreiging kan nog zijn dat aannemers soms niet gewend zijn om de rol van 
adviseur op zich te nemen in een bouwteam. Verder worden nog het gebrek aan goede 
communicatie, vertrouwen genoemd (Boudewijn en Broekhuizen, 2007). 
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Bevorderen van de efficiëntie van bouwtearn 

4.3 Conclusie 
Samenvattend kunnen de volgende voordelen en valkuilen voor werken in bouwteamverband, 
die met behulp van het literatuuronderzoek vastgesteld zijn, opgesomd worden. 

Voordelen van werken in bouwteamverband 
Optimaliseren ontwerp door vroege betrokkenheid uitvoeringsdeskundige; 

• Beperken problemen tijdens de uitvoering door betrokkenheid 
uitvoeringsdeskundige tijdens ontwerpfase; 

• Tijdswinst door parallel uitvoeren van ontwerp en bouwvoorbereiding; 
Betere budgetbeheersing . 

Valkuilen voor werken in bouwteamverband 
• Tegenstrijdige belangen; 
• Nadelige gevolgen voor de esthetica bij financiële discussies; 
• Niet helder hebben van klantdoelstellingen, ook wel ontbreken PvE; 

Niet meevoelen en meedenken met een eigenwijze architect; 
• Aannemer is de adviseursrol die hij heeft in een bouwteam, niet gewend. 

Verder heeft het literatuuronderzoek informatie opgeleverd met betrekking tot randvoorwaarden 
waaraan een bouwteam moet voldoen om problemen te voorkomen. 

Randvoorwaarden bij werken in bouwteamverband 
• Er dient vertrouwen te heersen tussen de bouwteampartijen; 

Het gemeenschappelijk dient boven het eigen belang gesteld te worden; 
Er dient een goede communicatie tussen de bouwteampartijen te zijn. 

Gaande het onderzoek zullen de antwoorden op onderzoeksvragen 1 a en 1 b verfijnd worden 
met behulp van de resultaten van de interviews en de enquête. De antwoorden op de overige 
onderzoeksvragen worden geheel met behulp van de interviews en de enquête beantwoord in 
de hoofdstukken 5 en 6. De randvoorwaarden die uit de literatuur naar voren zijn gekomen 
zullen mee genomen worden bij het opstellen van het hulpmiddel. Het hulpmiddel zal niet in 
strijd mogen zijn met de gestelde randvoorwaarden. 
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5 Interviews 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe met behulp van interviews voordelen, valkuilen, 
problemen, oorzaken en risico's boven tafel gehaald zijn die niet in de literatuur beschreven 
staan of in de oriëntatiegesprekken ter sprake zijn gekomen. Ook is er uitgezocht of bepaalde 
voordelen, valkuilen, problemen en oorzaken algemeen gelden voor bouwteams of juist voor 
bouwteams van een specifiek project. Met de interviews is dus getracht antwoorden te vinden 
op de drie onderzoeksvragen en de twee subonderzoeksvragen. 

5.2 Doelgroep 
De geïnterviewden zijn afkomstig uit 2 bouwteams van Van Wijnen Eindhoven, 2 bouwteams 
van Van Wijnen Sittard en 1 bouwteam van Van Wijnen Waalwijk. Van deze bouwteams zijn 
alle deelnemende partijen geïnterviewd namelijk de opdrachtgever, de mogelijk aanwezige 
bouwmanager, de architect, de constructeur, de bouwkundige aannemer, de installatieadviseur 
en de mogelijk aanwezige adviseur gebouwde omgeving. In totaal zijn dit 27 personen geweest. 
In bijlage 3.3 zijn een aantal uitgewerkte interviews toegevoegd. 

Het interview is een "face-to-face individueel, gedeeltelijke gestructureerd interview" waarbij de 
vragen al vooraf zijn opgesteld maar waarbij ruimte blijft voor aanpassingen tijdens het 
interview. De vooraf opgestelde vragenlijst is toegevoegd in bijlage 3.1. 

5.3 Interviewresultaten 
De interviews zijn uitgebreid geanalyseerd. Alle uitspraken met betrekking tot de onderwerpen , 
dus bijvoorbeeld alle genoemde problemen en oorzaken zijn genoteerd waarna is gekeken of in 
meerdere interviews deze problemen en oorzaken zijn genoemd. Alle voordelen , valkuilen , 
problemen, oorzaken, risico's en mogelijke aanpassingen van de werkmethode zijn verwerkt in 
tabel 5.1 waarmee conclusies getrokken kunnen worden met betrekking tot welke voordelen het 
meest genoemd zijn, evenals de valkuilen, problemen, oorzaken, risico's en op welke wijze de 
werkmethode veranderd zou moeten worden. 
De aantallen in de opgestelde tabel 5.1 geven geen uitsluitsel over de mate van belangrijkheid 
want in deze fase van het onderzoek is er nog geen waardeoordeel aan de uitspraken 
toegekend . 

De resultaten voor onderzoeksvraag 2 zijn in tabel 5.1 weergegeven . Voor de 
interviewresultaten van de overige onderzoeksvragen zie bijlage 3.3. 
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Onderzoeksvraag 2: Oorzaken 

Tabel 5. 1: Interviewresultaten voor onderzoeksvraag 2, oorzaken voor de problemen in 

5.4 Beantwoording onderzoeksvragen met behulp van interviewresultaten 
Hieronder worden de onderzoeksvraag beantwoord met behulp van de meest genoemde 
uitspraken uit de interviews. 

5.4.1 Onderzoeksvraag 1: Welke problemen doen zich voor bij werken in bouwteam verband? 
Van de verschillende problemen waarmee de partijen die deelnemen aan het bouwteam te 
maken krijgt zijn er twee het meest genoemd tijdens de interviews, namelijk: 

Het niet sluitend kunnen maken van het budget met veel discussies tot gevolg om een 
aanvaardbaar prijsniveau voor alle partijen overeen te komen. 

• Het niet halen van de planning van het voorbereidingsproces en daardoor ook stagnatie 
van de start van de bouw. 

Wat bovendien ook nog in meerdere interviews werd aangeduid als moeilijkheid bij werken in 
bouwteamverband is type opdrachtgever waar je mee te maken hebt. Een ervaren grote 
projectontwikkelaar gaat anders te werk in een bouwteam dan een bijvoorbeeld een 
particuliere, vaak onervaren opdrachtgever. Bij Van Wijnen heb je bovendien ook nog te 
maken met interne bouwteams. Dit zijn bouwteams waarin Van Wijnen Bouw plaatsneemt als 
bouwkundig aannemer en die ontwikkeld worden door de projectontwikkelingsafdeling, in dit 
geval Projectontwikkeling Zuid (POZ) voor Van Wijnen Eindhoven. 



Schematisch kunnen de verschillende type opdrachtgevers die een bouwteam aan kunnen 
sturen als volgt weergegeven worden: 

Bouwteams waarin 
Van Wijnen 
deelneemt 

I 

l 
Interne Externe 

opdrachtgevers opdrachtgevers 

I 
~ ~ 

Projectontwikkeling Incidentele Professionele 
Zuid (POZ opdrachtgevers: opdrachtgevers: 

Particulieren Projectontwikkelaars 

Figuur 5. 1: Schematische weergave van het type opdrachtgevers in bouwteams 

Conclusie met betrekking tot de verschillende typen opdrachtgevers: 

Tijdens het onderzoek zal het voorkomen van de verschillende typen opdrachtgevers en de 
invloed daarvan op het bouwteamproces meegenomen moeten worden en indien nodig waar 
mogelijk ingepast worden in het hulpmiddel. 

5.4.2 Onderzoekssubvraag 1a: Welke voordelen hebben partijen als ze kiezen voor werken in 
bouwteamverband? 
Van de verschi'llende voordelen van werken in bouwteamverband, ten opzichte van andere 
contractvormen, zijn drie uitspraken meest genoemd tijdens de interviews, namelijk: 

Het direct aanpakken en oplossen van problemen zodat de aannemer bijvoorbeeld in 
de uitvoeringsfase niet meer voor verassingen komt te staan. 

• Tijdsbesparing onder andere door het overslaan of overlappen van fases, het niet meer 
hoeven inwerken van de aannemer na voltooiing van het ontwerp en de aannemer 
hoeft niet pas na voltooiing op zoek naar een geschikte bouwmethode. 
Het verkrijgen van de meeste optimale prijs/kwaliteit verhouding. 

5.4.3 Onderzoekssubvraag 1 b: Wat zijn de valkuilen bij werken in bouwteamverband? 
Van de verschillende valkuilen van werken in bouwteamverband, ten opzichte van andere 
contractvormen, zijn vier uitspraken het meest genoemd tijdens de interviews, namelijk: 

Teveel denken aan eigen belang 
• Gebrek aan vertrouwen 

Het doen van valse beloftes of het niet nakomen van gemaakte afspraken 
Slechte budgetbewaking 
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5.4.4 Onderzoeksvraag 2: Welke oorzaken kunnen voor die problemen worden aangewezen? 
Van de vele oorzaken, voor de mogelijke problemen bij werken in bouwteamverband, die tijdens 
de interviews ter sprake zijn gekomen, zijn vijf oorzaken door de meeste partijen genoemd, 
namelijk : 

• Een PvE dat niet strookt met het beschikbare budget 
Ontbreken van een goed en duidelijk bouwmanagement 

• Niet halen van het budget (zowel een probleem maar ook oorzaak van mogelijke 
moeizame samenwerking en onenigheden) 

• Het laat betrekken van de aannemer in het voorbereidingsproces van een bouwteam 
• Het bouwteam als contractvorm, echter niet volgens de randvoorwaarden van een 

bouwteam te werk gaan. 

5.4.5 Onderzoeksvraag 3: Welke risico's en gevolgen zijn verbonden aan de stagnatie van het 
bouwproces door de problematiek in bouwteam? 
De meeste genoemde risico's en gevolgen tijdens de interviews door de verschillende partijen 
zijn: 

Financiële risico's en gevolgen vanwege verantwoordelijkheid voor stagnatie, vanwege 
het niet aan kunnen tonen onschuld aan stagnatie, vanwege toename rente op 
koopwoningen als deze na een bepaalde periode nog niet verkocht zijn en dus duurder 
worden en vanwege vertraging in de oplevering van koopwoningen zodat deze in een 
niet gunstige periode op de markt komen . 

• Problemen met het inplannen van werknemers 

5.5 Voorstellen vanuit de praktijk met betrekking tot mogelijke aanpassingen 
voor werken in bouwteamverband. 

Tijdens een van de eerste interviews kwamen tijdens het gesprek mogelijke aanpassingen voor 
werken in bouwteamverband ter sprake. Deze vraag is vervolgens ook bij de andere interviews 
gesteld omdat deze mogelijke aanpassingen misschien kunnen helpen bij het opstellen van het 
hulpmiddel en mogelijke opgenomen kunnen worden in het PvE van het hulpmiddel. 

Bij de vraag of de geïnterviewde iets zou willen veranderen aan de werkmethode van 
bouwteams om het proces te optimaliseren werden de volgende twee antwoorden het meest 
gegeven: 

Eisen stellen aan de vertegenwoordigers van de aannemer en ook andere partijen op 
het gebied van sociale en managementvaardigheden die van een bepaald niveau 
vereist zijn om de samenwerking in een bouwteam goed te laten verlopen. 

• Het invoeren van toetsmomenten waarbij teruggekoppeld wordt naar het PvE, het 
budget en de tijdsplanning. Wordt nog steeds voldaan aan deze randvoorwaarden dan 
is men op de goede weg en kan het bouwteam verder met hun werkzaamheden. 
Strookt de stand van zaken niet met de randvoorwaarden dan moet het bouwteam 
ingrijpen om weer op goede koers te komen voordat er aan een nieuwe fase wordt 
gestart. Dit worden ook wel GO, groenlicht om verder te gaan met het project, en NO 
GO, geen voortzetting van de werkzaamheden voordat de problemen zijn opgelost, 
momenten genoemd. 
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5.6 Conclusie 
De voordelen die gevonden zijn in de literatuur komen grotendeels overeen met de voordelen 
die ook in de interviews zijn benoemd. Het voordeel uit de literatuur "Beperken problemen 
tijdens de uitvoering door betrokkenheid uitvoeringsdeskundige tijdens ontwerpfase" overeen 
met het voordeel "Direct aanpakken van de problemen en het hierdoor voorkomen van 
verrassingen tijdens de uitvoering" dat in de interviews meerdere malen is genoemd. 
In de literatuur wordt de tijdswinst beschreven door het parallel werken van de 
bouwvoorbereiding en het ontwerp. Ook dit voordeel is in de interviews meerdere malen 
genoemd, net als "Verkrijgen van de meest optimale prijs/kwaliteit verhouding" en "Inbrengen 
van specialistische kennis" . Het voordeel "Vroeg inzicht in de uitvoeringskosten" uit de 
interviews kan vergeleken worden met het voordeel betere budgetbeheersing door uitvoerings 
-en kostendeskundigheid uit de literatuur. 

In de literatuur wordt als een grote valkuil tegenstrijdige belangen genoemd. Dit komt overeen 
met de valkuil "Teveel denken aan eigen belang" uit de interviews. Het niet helder hebben van 
klantdoelstellingen kan vergeleken worden met "Ontbreken van een duidelijke PvE aan de start 
van het bouwteam". Het niet meevoelen met een eigenwijze architect hoort tot dezelfde 
categorie als "Gebrek aan inlevingssvermogen" van bijvoorbeeld architect en aannemer in 
elkaar. De valkuil van aannemers die niet gewend zijn om de rol van adviseur op zich te nemen 
in een bouwteam uit de literatuur komt overeen met de het gebrek aan bepaalde capaciteiten 
van vertegenwoordigers van de aannemer. 
Ook gebrek aan goede communicatie en vertrouwen en gebrekkige budgetbewaking worden in 
zowel de literatuur en de interviews benoemd. De valkuil dat de er bij budgettekorten het eerst 
zal worden bezuinigd op de esthetische aspecten in het ontwerp van de architect ligt in 
hetzelfde straat je als het beperken van partijen in hun ontwerpvrijheid . 

Ook zijn er een aantal uitspraken met betrekking tot valkuilen die niet eerder in de literatuur zijn 
gevonden maar dus wel door de geïnterviewden in de praktijk worden ervaren, namelijk: 

Het doen van valse beloftes of het niet nakomen van gemaakte afspraken; 
• Gebrekkige aansturing van de opdrachtgever (niet tijdig ingrijpen); 
• Discontinuïteit in vertegenwoordigers bedrijf in bouwteam; 

Dansen naar de pijpen van andere partijen ter conflictvermijding; 
Afspraken op directieniveau niet doorspelen naar een lager niveau; 
Gebrek aan kennis bij andere partijen; 
Gebrekkige informatiestroom (wat overigens misschien wel tot dezelfde categorie als 
gebrek aan goede communicatie kan behoren); 
Onderlinge afspraken tussen partijen (maar deze uitspraak kan ook tot dezelfde 
categorie als gebrek aan vertrouwen behoren). 

De antwoorden met betrekking tot problemen, oorzaken, risico's en gevolgen zijn niet in de 
literatuur gevonden dus de uitspraken uit de interviews kunnen op dit punt van het onderzoek 
nog nergens mee vergeleken worden. Wel zullen deze uitspraken uit de interviews, evenals de 
uitspraken met betrekking tot voordelen en valkuilen verwerkt worden in een enquête, die in 
hoofdstuk 6 toegelicht wordt, zodat een waardeoordeel aan de uitspraken verbonden kan 
worden. 
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Bevorderen van de ~fficH~ntle van bouwteams 

6 Enquête 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe de bevindingen uit de interviews zijn getoetst en hoe er 
waardeoordelen aan toegekend kunnen worden door middel van een schriftelijke enquête, die 
uitgestuurd is naar personen met ervaring in werken in bouwteamverband. 
Na analyse van de enquêteresultaten, waar percentages aan de uitspraken worden gekoppeld , 
kan vastgesteld worden welke voordelen, valkuilen, problemen, oorzaken en risico's het 
zwaarste gewicht toegekend krijgen en dus als het zwaarst gevoeld worden door personen die 
zelf deelnemen in een bouwteam. Hieruit volgt welke problemen en oorzaken aangepakt 
moeten worden om de efficiëntie van bouwteams te bevorderen. 

Met behulp van de enquête kunnen dus specifiekere antwoorden worden gevonden op de 
onderzoeksvragen. 

6.2 Doelgroep 
De geënquêteerden zijn afkomstig uit bedrijven die de verschillende disciplines 
vertegenwoordigen, zoals ontwikkelaars, opdrachtgevers, architecten, bouwmanagers, 
constructeurs, installateurs en natuurlijk bouwkundige aannemers binnen Van Wijnen met 
ervaring in werken in bouwteamverband. De bedrijven die zijn benaderd hebben in het verleden 
met één van de vestigingen van Van Wijnen Zuid deelgenomen aan een bouwteam. In totaal 
zijn 90 personen aangeschreven , waaronder ook de 27 geïnterviewden. Er is gekozen om in 
ieder geval in elke discipline 10 personen aan te schrijven en waar mogelijk zijn er nog enkele 
personen extra toegevoegd . De respons bedroeg 49 teruggestuurde enquêtes, wat 
overeenkomt met 54%. 

Het toegepaste type enquête kan omschreven worden als een schriftelijke enquête met 
gesloten vragen en is terug te vinden in bijlage 4.1. 

6.3 Enquêteresultaten 
In de enquête is per categorie, bijvoorbeeld de categorie oorzaken, gevraagd om aan de 
verschillende bevindingen een waarde van 0 tot en met 4 toe te kennen . De waardering 0 staat 
voor 'geen invloed', 'niet ervaren' of 'niet van toepassing', de waardering 4 staat voor 'zeer 
grote invloed', 'zeer vaak ervaren' of 'zeer ruim van toepassing '. De waarderingen zijn 
vervolgens omgezet in getallen die bij elkaar opgeteld 100% vertegenwoordigen . Elke oorzaak 
heeft een getal dat kan worden omgerekend naar een percentage. De oorzaak met het hoogste 
percentage wordt dan gezien als de zwaarst gevoelde oorzaak van de mogelijke problemen bij 
werken in bouwteamverband. 

In de tabellen 6.1 Um 6.10 en figuur 6.1 Um 6.5 zijn de enquêteresultaten, waarmee de 
onderzoeks(sub)vragen beantwoorden zouden kunnen worden, weergegeven. 

Àfscudeerrappon - Beryl BOI) t:HIS 30 



6.3.1 Categorie problemen (onderzoeksvraag 1) 

Problemen 
A Niet sluitend kunnen maken budget: eindeloze discussies 
B Constant aanpassen ontwerp per partij (ÇJeen teamwerk) 
c Overvloed aan onoverzichtelijke informatie door constante veranderingen 
D Niet halen tijdspanning voorbereidingsproces 
E Discussies over mogelijk gemaakte afspraken 
F Afkeuren tekeningen door afdeling bouwtoezicht van de gemeente 

TAhAI lî. 1: llil.<~nrAkAn mAf hAfrAkkina Int riA nrnhiAmAn 

Pro- Niet Nauwelijks Gemiddeld Vaak 
biemen ervaren ervaren ervaren ervaren 

Waarde 0 Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 
A 0 7 14 45 
D 0 7 24 39 
B 0 12 16 36 
E 0 13 24 30 
c 0 17 20 12 
F 0 18 16 3 
G 0 0 2 3 
Totaal, 100% 

Tabel 6.2: Waardeoordelen toegekend aan elk probleem 

Problemen: gewogen percentages 

21% 

Figuur 6.1 : Taartdiagram problemen 

G 
1% 

c 
11% 

Zeervaak 
ervaren 
Waarde 4 

28 
24 
20 
12 
0 
0 
0 

A 

B 

Totaal 

94 
94 
84 
79 
49 
37 
5 

442 

Nu het taartdiagram weergegeven is kan vastgesteld worden met behulp van tabel 6.1 welke 
problemen de hoogste percentages krijgen: 

Zwaarst gevoelde problemen 
22% A: Niet sluitend kunnen maken budget: eindeloze discussies 
21% D: Niet halen van de tijdsplanninÇJ 
19% 8 : Constant aanpassen ontwerp per partij (ÇJeen teamwerk) 
18% E: Discussie over mogelijke gemaakte afspraken 



6.3.2 Categorie voordelen (onderzoeksvraag 1a) 

Voordelen 
A TijdsbesparinÇJ 
B Kostenbesparing 
c Vroeg inzicht in uitvoeringskosten 
D Verkrijgen meest optimale prijs/kwaliteit verhoudinQ 
E RisicospreidinÇJ en verantwoordinÇJ verdeeld over alle partijen 
F lnbrenÇJ specialistische kennis 
G Direct aanpakken problemen (geen verassingen tijdens de uitvoering) 
H Anders, nl 

Tabel6.3: Uitspraken met betrekking tot de voordelen. 

Voor- Geen Weinig Gemiddelde Grote 
delen invloed invloed invloed invloed 

Waarde 0 Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 
F 0 3 12 54 
G 0 0 26 45 
c 0 7 22 27 
D 0 4 28 30 
A 0 4 32 39 
E 0 8 28 30 
B 0 10 30 30 
H 0 0 0 9 

Totaal, 100% 

Tabel 6.4: Waardeoordelen toegekend aan elk voordeel 

Voordelen: gewogen percentages 

F 

18% 

G 

11% 

Figuur 6.2: Taartdiagram voordelen 
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Zeer grote 
invloed 
Waarde 4 

48 
44 
48 
40 
16 
8 
0 
0 

c 

Totaal 

117 
115 
104 
102 
91 
74 
70 
9 

682 

Nu het taartdiagram weergegeven is kan vastgesteld worden met behulp van tabel 6.3 welke 
voordelen de hoogste percentages krijgen: 

Zwaarste gevoelde voordelen 
18% F: Inbreng specialistische kennis 
17% G: Direct aanpakken problemen (ÇJeen verassinÇJen tijdens de uitvoerinÇJ) 
15% D: Verkrijgen meest optimale prijs/kwaliteit verhouding 
15% C: Vroeg inzicht in uitvoeringskosten 



6.3.3 Categorie valkuilen (onderzoeksvraag 1b) 

Valkuilen 
A Gebrek aan kennis bij andere partijen 
B Gebrek aan vertrouwen tussen partijen 
c Gebrek aan goede communicatie tussen partijen 
D GebrekkiÇJe informatiestroom: niet tijdig of onjuist verspreiden informatie 
E Gebrekkige budgetbewakinÇJ 
F Gebrekkige aansturing opdrachtgever (niet tijdig ingrijpen) 
G Teveel denken aan eigen belang 
H Ontbreken duidelijk PvE aan de start van het bouwteam 
I Gemaakte afspraken niet nakomen (valse beloftes) 
J Onderlinge afspraken tussen partijen 
K Afspraken op directieniveau niet doorspelen naar een lager niveau 
L Partijen beperken in hun ontwerpvrüheid 
M Discontinuïteit in vertegenwoordigers bedrijf in bouwteam 
N Organisatie aannemers: gebrek managementcapaciteiten projectleiders 
0 Gebrek aan inlevingsvermogen architect en aannemer in elkaar 
p Dansen naar de pijpen van andere partijen ter conflictvermijding 

Tabel6.5: Uitspraken met betrekking tot valkuilen 

Be- Geen Weinig Gemiddelde Grote Zeer grote Totaal 
dreiging invloed invloed invloed invloed invloed 
en Waarde 0 Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 Waarde 4 

I 0 3 10 60 44 117 
B 0 3 10 51 52 116 
H 0 4 10 51 48 113 
G 0 2 24 45 40 111 
K 0 4 18 48 40 110 
N 0 8 6 51 44 109 
E 0 5 20 48 28 101 
c 0 6 14 48 32 100 
D 0 5 14 54 28 100 
M 0 7 26 39 24 96 
F 0 7 20 60 8 95 
0 0 6 24 52 12 94 
A 0 6 32 42 12 92 
J 0 5 28 42 16 91 
l 0 10 26 39 0 75 
p 0 11 22 39 0 72 
Q 0 0 0 0 0 0 

Totaal, 100% 1601 

Tabel6.6: Waardeoordelen toegekend aan elke valkuil 

Op de volgende pagina is het taartdiagram van de valkuilen weergegeven. 
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Valkuilen: gewogen percentages 
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Figuur 6.3: Taartdiagram valkuilen 

Nu het taartdiagram weergegeven is kan vastgesteld worden met behulp van tabel 6.5 welke 
valkuilen de hoogste percentages krijgen: 

Zwaarst gevoelde valkuilen 
7% H: Onduidelij k PvE aan de start van het bouwteam 
7% 1: Gemaakte afspraken niet nakomen (valse beloftes) 
7% B: Gebrek aan vertrouwen tussen partijen 
7% G: Teveel denken aan eigen belang 
7% K: Afspraken op directieniveau niet doorspelen naar lagere niveaus 
7% N: Organisatie aannemers 



6.3.4 Categorie oorzaken (onderzoeksvraag 2) 

Genoemde oorzaken uit de interviews 
A Niet werken volgens een bouwteamconstructie 
B Aannemer te laat betrekken bij het _Qroces 
c Het ontbreken van een duidelijk marktconform PvE 
0 Een PvE dat niet strookt met het pudget 
E Niet halen van het budget 
F Teveel denken aan eigen belang 
G Niet nakomen gemaakte afspraken _(valse beloftes) 
H Wantrouwen tussen partijen 
I Onderlinge afspraken en relaties (belangen buiten het bouwteam) 
j Ontbreken van een goed en duidelijk bouwmanagement 
K Contracten die niet eenduidig zijn 
L Niet vastleggen prijsafspraken na afsluiten van een fase 
M Discontinuïteit in verteg_enwoordig_ers bedrijf in bouwteam 
N Partijen beperken in hun ontwerpvrijheid 
0 Ontbreken benodigde gegevens op vereiste tijdstippen 
p Niet erkennen risico's in ontwerp 
Q Starre houdingen partijen (geen concessies willen doen in het ontwerp}_ 
R Verkorten doorlooptijden projecten (alles moet sneller) 
s Nadruk op andere onderdelen in het ontwerp en daardoor meningsverschillen 
T Te lage kwaliteit werk onderaannemers 
u Gebrek aan capaciteit, kennis en tijd en daarmee ook kwaliteit 
V Organisatie aannemer 
w Marktwerking 
x Eisen gemeenten en overheden 
y Externe bedreigingen als grondproblematiek of geluidsoverlast 

Tabel 6. 7: Uitspraken met betrekking tot oorzaken 

Oor- Niet ervaren Nauwelijks Gemiddelde Vaak Zeer vaak Totaal 
zaken Waarde 0 ervaren ervaren ervaren ervaren 

Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 Waarde4 
0 0 5 16 54 28 103 
Q 0 4 26 45 24 99 
E 0 6 20 48 24 98 
N 0 8 32 36 8 84 
p 0 6 34 36 8 84 
F 0 10 24 36 12 82 
B 0 8 26 39 8 81 
V 0 7 32 30 12 81 
0 0 13 22 30 8 73 
c 0 11 24 33 0 68 
G 0 15 22 21 8 66 
w 0 15 20 30 0 65 
K 0 15 18 30 0 63 
u 0 17 26 15 4 62 
x 0 10 24 27 0 61 
I 0 9 20 27 4 60 

M 0 20 20 18 0 58 
T 0 16 22 18 0 56 
s 0 13 28 12 0 53 
L 0 18 26 3 0 47 
J 0 19 16 9 0 44 
R 0 15 22 0 0 37 
H 0 15 22 0 0 37 
A 0 12 24 0 0 36 
y 0 0 0 0 4 4 

Totaal, 100% 1721 

Tabel6.8: Waardeoordelen toegekend aan elke oorzaak 
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Figuur 6.4: Taartdiagram oorzaken 
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Nu het taartdiagram weergegeven is kan vastgesteld worden met behulp van tabel 6.7 welke 
oorzaken de hoogste percentages krijgen: 

Zwaarst gevoelde oorzaken 
6% D: Een PvE dat niet strookt met het beschikbare budÇJet 
6% E: Teveel denken aan eiÇJen belanÇJ 
6% Q: Verkorten doorlooptijden projecten (alles moet sneller) 
5% B: Aannemer te laat betrekken bij het proces 
5% N: Ontbreken benodigde gegeven op vereiste tijdstippen 
5% P: Starre houdinÇJ partijen (ÇJeen concessies willen doen in ontwerp) 
5% V: Marktwerking 



6.3.5 Categorie risico's en gevolgen (onderzoeksvraag 3) 

Risico's en gevolgen 
A Financiële risico's en gevolgen 
B Niet halen omzet over bepaalde periode 
c Mislopen overheidsgelden als subsidies 
D Problemen met inplannen werknemers 
E Slechte reclame bij uitstel o~evering 
F Een uiteindelijk DO waar niet alle partijen achterstaan 
G Niet kunnen beschikken over huisvesting binnen een bepaalde periode 

Tabel6.9: Uitspraken met betrekking tot risico's en gevolgen 

Risico Niet van Min. van Gem. van Ruim van Zeer ruim v. 
en toepassing toepassing toepassing toepassing toepassing 
gevolg Waarde 0 Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 Waarde 4 

A 0 3 26 48 16 
D 0 13 16 36 16 
G 0 9 16 36 4 
F 0 12 18 27 0 
E 0 16 14 21 0 
B 0 19 16 12 0 
c 0 15 12 9 0 
H 0 0 0 0 0 

Totaal, 100% 

Tabel6.10: Waardeoordelen toegekend aan elk risico en gevolg 

Risico's en gevolgen: gewogen percentages 
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Figuur 6.5: Taartdiaqram risico en gevolg 
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Nu het taartdiagram weergegeven is kan vastgesteld worden met behulp van tabel 6.9 welke 
risico's en gevolgen de hoogste percentages krijgen: 

Zwaarst gevoelde risico's en gevolgen 
22% I A: Financiële risico's en gevolgen 
19% I D: Problemen met inplannen werknemers 
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6.4 Beantwoording onderzoeksvragen met behulp van enquêteresultaten 
De resultaten uit de interviews zijn met behulp van enquête getoetst. Nu aan deze bevindingen 
waardes zijn toegekend kunnen conclusies getrokken worden met betrekking tot welke 
bevindingen per categorie door de ondervraagden als het belangrijkst worden gezien. En 
hiermee kunnen dus ook de onderzoeksvragen beantwoord worden. 

6.4.1 Onderzoeksvraag 1: Welke problemen doen zich voor bij werken in bouwteamverband? 
Van de verschillende problemen, waarmee men bij in bouwteamverband te maken krijgt, 
worden de volgende als het meest voorkomend gezien: 

Niet sluitend kunnen maken budget: eindeloze discussies 
• Niet halen tijdsplanning voorbereidingsproces 

Constant aanpassen ontwerp per partij (geen teamwerk) 
Discussie over mogelijk gemaakte afspraken 

6.4.2 Onderzoekssubvraag 1 a: Wat zijn de voordelen van werken in bouwteamverband? 
Van de verschillende voordelen van werken in bouwteamverband, ten opzichte van andere 
contractvormen worden de volgende bevindingen als het belangrijkst gezien: 

• Inbreng specialistische kennis 
Direct aanpakken problemen (geen verassingen tijdens de uitvoering) 
Verkrijgen meest optimale prijs/kwaliteit verhouding 
Vroeg inzicht in uitvoeringskosten 

6.4.3 Onderzoekssubvraag 1b: Wat zijn de valkuilen voor werken in bouwteamverband? 
Van de verschillende valkuilen van werken in bouwteamverband, ten opzichte van andere 
contractvormen, worden de volgende bevindingen als het belangrijkst gezien: 

Onduidelijk PvE aan de start van het bouwteam, 
Gemaakte afspraken niet nakomen (doen valse beloftes) 
Gebrek aan vertrouwen tussen partijen 
Teveel denken aan eigen belang 
Afspraken op directieniveau niet doorspelen naar lagere niveaus 
Organisatie aannemers 

De laatste valkuil 'Organisatie aannemers' dient toegelicht te worden ter voorkoming van 
misverstanden. Uit het onderzoek blijkt dat de organisatie van de aannemer niet meer geschikt 
is voor werken in bouwteamverband. Het ontbreekt aan werknemers met de juiste sociale en 
managementvaardigheden voor werken in bouwteamverband. In de jaren 90 werd, na jaren van 
werken in bouwteamverband, weer veel vaker gekozen voor traditionele aanbesteding. Er was 
behoefte aan andere kennis en vaardigheden. De aannemer heeft in de jaren '90 zijn 
organisatie dus weer aangepast op traditioneel aanbesteden. De laatste jaren is het bouwteam 
weer populair met als gevolg dat de aannemer hierop zijn organisatie opnieuw moet aanpassen 
wat tijd kost en waar dus nog niet alle aannemers tot op de dag van vandaag in geslaagd zijn . 

6.4.4 Onderzoeksvraag 2: Welke oorzaken kunnen voor die problemen worden aangewezen? 
Voor de mogelijke problemen bij werken in bouwteamverband, worden de volgende 
bevindingen het meest ervaren als oorzaak van die problemen: 

Een PvE dat niet strookt met het beschikbare budget 
Teveel denken aan eigen belang 

• Verkorten doorlooptijden projecten (alles moet sneller) 
• Aannemer te laat betrekken bij het proces 
• Ontbreken benodigde gegevens op vereiste tijdstippen 
• Starre houding partijen (geen concessies willen doen in ontwerp) 

Marktwerking 

De laatste valkuil 'Marktwerking' dient toegelicht te worden ter voorkoming van misverstanden. 
Door de fluctuerende marktprijzen is het lastig voor aannemers om een prijsraming te maken 
van de uitvoeringskosten . Er kunnen zich grote verschillen voordoen in kosten op het tijdstip 
van prijsraming en het tijdstip van bouwen. Bovendien dient de organisatie zich aan te passen 
op de marktwerking, deze is namelijk ook van invloed op de werkwijze die gekozen zal worden 
bij de uitvoering van een project. Is een traditionele aanbesteding gunstiger met betrekking tot 
de huidige marktwerking of toch een bouwteam en heeft de aannemer hiervoor op dat moment 
alle vereisten in huis? 
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6.4.5 Onderzoeksvraag 3: Welke risico's en gevolgen zijn verbonden aan de stagnatie van het 
bouwproces door de problematiek in bouwteam? 
De volgende risico's en gevolgen worden door de ondervraagden het meest ervaren: 

• Financiële risico's en gevolgen 
Problemen met inplannen werknemers 

Van de financiële risico's en gevolgen, die hier bedoeld worden, worden onderstaand een 
aantal voorbeelden gegeven om hier een beeld van te kunnen vormen: 

• Eén van de bouwteampartners wordt als veroorzaker voor een stagnatie in het 
voorbereidingsproces gezien en hierdoor aansprakelijk gesteld; 

• Er wordt van de partijen een langere tijdsbesteding aan bouwteam vereist door 
stagnatie. Het voorbereidingsproces duurt langer en dus zal de opdrachtgever langer 
van de medewerking van de partijen gebruik willen maken; 

• Bij problemen en stagnatie kan het moeilijk voor een partij om zijn of haar onschuld 
aan te tonen, waardoor die partij geen vergoeding krijgt voor de extra tijd en het 
maken van de extra tekeningen ; 

• De rente op koopwoningen stijgt als deze woningen na een bepaalde periode nog niet 
voltooid of verkocht zijn waardoor ze duurder worden en dus moeilijker te verkopen; 
Er kan vertraging in de verkoop van woningen ontstaan door stagnatie in het 
bouwteam. Bepaalde periodes in het jaar zijn namelijk volgens verschillende 
projectontwikkelaars die geïnterviewd zijn meer geschikt voor de verkoop. Bij het 
maken van planningen wordt daarmee rekening gehouden. Bij stagnatie wordt deze 
periode niet gehaald en verloopt de verkoop mogelijk minder gunstig. 

6.5 Voorstellen vanuit de praktijk met betrekking tot mogelijke aanpassingen 
voor werken in bouwteamverband 

Over mogelijke aanpassingen aan de werkmethoden van bouwteams, om de samenwerking te 
optimaliseren, worden de volgende als het meest effectief gezien: 

Invoeren toetsmomenten : GOor NO GO 
Eisen stellen aan de vertegenwoordigers van de partijen 
Openheid over beschikbare budgetten aan de start van een bouwteam 
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6.6 Conclusie 
Na analyse van alle enquêteresultaten van alle ondervraagden bij elkaar opgeteld bleek dat de 
percentages van de antwoorden veel te dicht bij elkaar liggen om met een bepaalde zekerheid 
uitspraak te doen over welke oorzaken en problemen nu aangepakt moeten worden om de 
risico's en gevolgen van de problematiek binnen bouwteams tot een minimum te beperken. 
Daarom is hier ook geen vergelijking gemaakt tussen de uitspraken met betrekking tot de 
problemen, voordelen, valkuilen, oorzaken en risico's en gevolgen met de hoogste percentages 
uit de enquête en de bevindingen uit de literatuur of de uitspraken in de interviews. 

De enquêteresultaten per ondervraagde discipline gaven ook geen duidelijk onderscheid 
tussen welke oorzaken nu van grote invloed zijn op de problemen omdat de percentages ook 
hier te dicht bij elkaar liggen. 

Een mogelijkheid zou kunnen zijn dat verschillende oorzaken door de verschillende 
doelgroepen als van grote invloed op de problemen worden gezien. De architecten kunnen 
misschien andere oorzaken noemen als de bouwkundige aannemers. Daarom is onderzocht of 
dit verschillen oplevert voor de drie hoofdpartijen in een bouwteam, namelijk: 

• Opdrachtgevende partij bestaande uit de opdrachtgever, de ontwikkelaar en de 
bouwmanager 
Ontwerpende partij bestaande uit de architect en de constructeur 
Uitvoerende partij bestaande uit de bouwkundige aannemer en de installateur 

De resultaten van de analyse per ondervraagde doelgroep zijn terug te vinden in bijlage 4.3. 
Al snel bleek dat de enquêteresultaten per hoofdpartij binnen een bouwteam nauwelijks 
verschillen van de enquêteresultaten van alle doelgroepen bij elkaar opgeteld. Ook dan blijken 
verschillen in percentages zo miniem dat hier moeilijk uitspraken over gedaan kunnen worden . 

De onderzoeksresultaten zullen dus met behulp van nog meer gedetailleerde 
analysetechnieken bekeken moeten worden om met meer zekerheid uitspraken te kunnen 
doen over welke problemen en oorzaken aangepakt dienen te worden met behulp van het op te 
stellen hulpmiddel. In hoofdstuk 7 worden de nadere onderzoeksresultaten verder toegelicht. 
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7 Verdere analyse onderzoeksresultaten 

7.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de verdere analyse van de onderzoeksresultaten beschreven. Verdere 
analyse is noodzakelijk gebleken omdat na analyse van de enquêteresultaten blijkt dat niet met 
grote zekerheid kan worden vastgesteld of de belangrijkste antwoorden op de 
onderzoeksvragen ook de juiste zijn doordat de percentages van de onderzoeksresultaten te 
dicht bij elkaar liggen. De onderzoeksresultaten van de interviews en de enquête zullen daarom 
nu met andere technieken verder geanalyseerd worden om vervolgens de onderzoeksvragen 
met meer zekerheid te kunnen beantwoorden. 

7.2 Oorzaak en gevolg diagram 
Als de problemen verminderd kunnen worden door de oorzaken, die het zwaarst gevoeld 
worden als van invloed zijnde op deze problemen, aan te pakken, worden daarmee ook de 
financiële risico's en gevolgen en problemen met het inplannen van werknemers beperkt. Voor 
het aanpakken van die oorzaken worden de suggesties van de geënquêteerden met betrekking 
tot het mogelijk aanpassen van de werkmethode eventueel gebruikt. 

Om nu een ander beeld te krijgen van deze problemen en de oorzaken die aangepakt moeten 
worden zijn deze verwerkt in een oorzaak en gevolg diagram, ook wel visgraatdiagram 
genoemd. Bij het opstellen van dit diagram zijn alleen die oorzaken en problemen meegenomen 
die aan de hand van de enquête het hoogste waardeoordeel hebben gekregen. Hierbij zijn 
enkele uitspraken anders omschreven zoals de uitspraak "Discussies over mogelijke gemaakte 
afspraken" die is vervangen door het "Niet vastleggen afspraken" omdat dit het probleem beter 
beschrijft. Het nut van het inbrengen van de gegevens in een visgraatdiagram is om te kijken of 
bepaalde oorzaken ontbreken of dat bepaalde oorzaken in de enquête een hoog 
waardeoordeel kregen maar eigenlijk niet zozeer van invloed zijn op de problemen. In figuur 7.1 
is het oorzaak en gevolg diagram weergegeven met hierin de hoofdproblemen en het ultieme 
gevolg verwerkt. Het totale diagram, waar bij de hoofdproblemen die zich voordoen ook de 
bijbehorende oorzaken zijn verwerkt, is terug te vinden in bijlage 5. 

Niet sluitend Niet halen 
kunnen maken tijdplanning 
budget voorbereidingsproces 

\ \ Niet optimaal 

/ / 
functioneren 
bouwteams 

Niet vastleggen Constant aanpassen 
afspraken ontwerp per partij 

(geen teamwerk) 

Figuur 7. 1: Het oorzaak-gevolg diagram met de hoofdproblemen en het ultieme gevolg 

Uit de enquêteresultaten, die als basis voor bovenstaand diagram hebben gediend, kan niet 
met zekerheid vastgesteld worden welke oorzaken nu wel of niet meegenomen moeten 
worden. De verschillen zijn te klein om enkel de enquêteresultaten als basis voor het 
hulpmiddel te laten dienen. Aangezien de enquêteresultaten gebruikt zijn als input voor het 
oorzaak-gevolg diagram blijkt de uitkomst van het oorzaak-gevolg diagram dus ook niet 
afdoende geschikt te zijn voor het gewenste niveau van de onderzoeksresultaten. Er moet 
verder gezocht worden naar andere analysetechnieken om de oorzaken die de grootste 
gevolgen hebben boven water te krijgen 
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7.3 Stroomanalyse volgens Porras 
Er is gekozen voor de stroomanalysemethode van Porras omdat hiermee verbanden kunnen 
worden gelegd tussen verschillende oorzaken. Alle genoemde oorzaken die uit de 
onderzoeksmethoden naar voren zijn gekomen zijn meegenomen bij het opstellen van het 
stroomanalysediagram. 

7.3.1 Wat is Porras? 
De oorzaken worden bij deze methode ingedeeld in 4 categorieën, namelijk: 

• Organisatorische oorzaken 
• Technische oorzaken 
• Sociale oorzaken 
• Fysieke omgevingsoorzaken 

De verbanden worden in het stroomanalysediagram weergegeven met pijlen . Heeft een 
oorzaak uitgaande pijlen dan beïnvloed deze andere oorzaken of problemen en heeft een 
oorzaak inkomende pijlen dan wordt deze door andere oorzaken beïnvloed. 
De oorzaken boven in het diagram zonder inkomende pijlen en die dus aan de basis staan van 
het ultieme gevolg worden basale oorzaken genoemd. 

Het stroomanalysediagram is deels af te lezen in figuur 7.2 en in bijlage 6. 

7.3.2 Uitwerking stroomanalysediagram volgens Porras 
Voordat bekeken kan worden welke oorzaken en problemen als hoofdoorzaken en 
hoofdproblemen gezien kunnen worden dienen een aantal zaken toegelicht te worden. 
De bouwteampartners kunnen zich afvragen of het probleem "Het niet halen van tijdsplanning 

voorbereidingsproces" van invloed is op het optimaal functioneren van een bouwteam, kijkende 
naar bijvoorbeeld de samenwerking . Als de tijdsplanning namelijk niet gehaald wordt hoeft dit 
niet te betekenen dat de samenwerking niet goed verloopt. Een bouwteam kan namelijk ook 
vertraging op lopen door externe partijen , zoals gemeenten die tegenwerken of onverwachte 
gebeurtenissen, zoals het niet tijdig kunnen leveren van materiaal of informatie door derden. Bij 
dit onderzoek wordt echter naast het optimaal samenwerken van het team ook gekeken naar 
het behalen van de projectdoelstellingen op het gebied van tijd, geld en kwaliteit. Als de 
projectdoelstellingen niet worden gehaald kan dit worden gezien als het niet optimaal 
functioneren van het bouwteam. Een van de oorzaken hiervan kan zijn het niet optimaal 
samenwerken van het team. Het kan echter ook zo zijn dat het team niet goed samenwerkt 
maar toch de projectdoelstelling haalt. Een gevolg kan echter zijn dat partijen in de toekomst 
niet meer met elkaar willen samenwerken omdat bijvoorbeeld constant andere partijen 
gewezen moesten worden op het nakomen van gemaakte afspraken of meegetrokken moesten 
worden om de planning te kunnen blijven volgen . Partijen willen het liefst een project voltooien 
binnen een fijne werksfeer waarin goed met elkaar gecommuniceerd wordt en afspraken 
worden nagekomen zodat bij toekomstige projecten die partijen weer graag met elkaar willen 
samenwerken en ook weten wat ze aan elkaar hebben. Binnen dit onderzoek wordt onder het 
optimaal functioneren van het bouwteam dus het behalen van de projectdoelstellingen door 
middel van de meest optimale samenwerking bedoelt. 

Met behulp van dit diagram, waarin alleen problemen en oorzaken verwerkt worden, kan 
antwoord gegeven worden op onderzoeksvraag 1 en 2. Dit zijn geen nieuwe bevindingen 
aangezien de uitspraken uit de interviews verwerkt zijn in het stroomanalysediagram. Wel helpt 
het stroomanalysediagram bij het verkrijgen van inzicht in de verbanden en kan bepaald 
worden welke oorzaken de meeste andere oorzaken beïnvloeden en hierdoor ook het zwaarste 
wegen met betrekking tot de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen . 
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Fiauur 7. 2: Deel van het stroomanalvse diaaram 

7.3.3 Beantwoording onderzoeksvragen met behulp van de Porras-methode 
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Door het verwerken van de resultaten uit de toegepaste onderzoeksmethoden in een 
stroomanalysediagram volgens de Porras-methode kunnen verbanden worden gelegd tussen 
de oorzaken en problemen die zich voordoen bij werken in bouwteamverband. Deze 
analysemethode draagt dus bij aan het beantwoorden van onderzoeksvraag 1 en 2. 
Onderzoeks(sub)vragen 1a, 1b en 3 zijn namelijk al met het literatuuronderzoek en de 
interviews beantwoord . 

7.3.3.1 Onderzoeksvraag 1: Welke problemen doen zich voor bij werken in bouwteamverband? 
De belangrijkste problemen die leiden tot het ultieme gevolg "Het niet optimaal functioneren van 
het bouwteam", zijn : 

Niet halen van de tijdsplanning voorbereidingsproces 
Niet sluitend kunnen maken van het budget 
Constant aanpassen van het ontwerp per partij (geen teamwerk) 
Niet vastleggen afspraken 

7.3.3.2 Onderzoeksvraag 2: Welke oorzaken kunnen voor die problemen worden aangewezen? 
De hoofdoorzaken die het hele diagram het meest beïnvloeden en dus ook de grootste 
invloed hebben op de hoofdproblemen en het ultieme gevolg, namelijk het niet optimaal 
functioneren van het bouwteam , staan hieronder opgesomd. Dit zijn de oorzaken met de meest 
uitgaande pijlen en zijn in het diagram rood gekleurd. 

Organisatorische oorzaken: 
• Ontbreken van bouwmanagementkwaliteiten bouwteam 
• Aannemer te laat betrekken in het proces 
• Ontbreken gegevens op vereist tijdstip 

Technische oorzaken: 
• Ontbreken duidelijk en marktconform PvE 
• PvE strookt niet met het beschikbare budget 
• Gebrek aan kennis/capaciteit/tijd bouwteamleden 

Sociale oorzaken: 
• Marktwerking 
• Teveel denken aan eigen belang 
• Wantrouwen 
• Starre houding partijen 
• Gemaakte afspraken niet nakomen 

Fysieke oorzaken: 
Geen hoofdoorzaak 
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7.4 Tweede afbakening 
De oorzaken met de meeste invloed op andere oorzaken (met de meeste uitgaande pijlen) en 
dus ook op de problemen en het ultieme gevolg zijn alleen terug te vinden in de categorieën 
organisatorisch, technisch en sociaal. In de categorie fysieke omgevingsoorzaken kon slechts 
één oorzaak ingedeeld worden. Bovendien is deze oorzaak ook nog eens een incidentele 
oorzaak die lang niet bij alle projecten voorkomt. Verder heeft deze oorzaak slechts invloed op 
één probleem. Hieruit blijkt wel dat deze niet van groot belang is in het optimaal functioneren 
van het bouwteam. Als basis voor het hulpmiddel zullen alleen de hoofdoorzaken dienen uit de 
categorieën organisatorisch, technisch en sociaal. De categorie fysieke omgevingsoorzaken 
valt vanaf nu buiten de afbakening van het onderzoek. 

• Alleen de oorzaken onder de categorieën organisatorische, technische en sociale 
oorzaken zullen meegenomen worden in de voortgang van het onderzoek . 

7.5 Conclusie 
Kijkende naar de categorieën die de Porras-methode hanteert in het stroomanalysediagram en 
de oorzaken die hierbij ingedeeld worden komen deze niet geheel met elkaar overeen. Is het 
niet nakomen van gemaakte afspraken of wantrouwen een sociale oorzaak? Dit duidt veel 
meer op de cultuur die heerst binnen een onderneming, in dit geval binnen een bouwteam. 
Ook de oorzaken die vallen onder technische oorzaken als "Gebrek aan kennis/tijd/capaciteit 
bouwteamleden" of "Ontbreken duidelijk en marktconform PvE" komen niet voort door 
technische problemen maar eerder door gebrek aan structuur. Deze zullen daarom nu ook 
structurele oorzaken worden genoemd. De categorieën waarmee het onderzoek wordt 
voortgezet worden daarom nu als volgt benoemd: 

Organisatorische oorzaken: 
• Ontbreken van bouwmanagementkwaliteiten bouwteam 

Aannemer te laat betrekken in het proces 
Ontbreken gegevens op vereist tijdstip 

Structurele oorzaken: 
• Ontbreken duidelijk en marktconform PvE 

PvE strookt niet met het beschikbare budget 
Gebrek aan kennis/capaciteit/tijd bouwteamleden 

Culturele oorzaken: 
Marktwerking 
Teveel denken aan eigen belang 
Wantrouwen 
Starre houding partijen 
Niet nakomen gemaakte afspraken 

Nu alle onderzoeks-en dataverwerkingsmethodes zijn uitgevoerd en toegepast op de 
gevonden resultaten , kan er een vergelijking worden gegeven tussen de antwoorden gevonden 
op de onderzoeksvragen 1 en 2. Hierbij worden echter alleen de antwoorden gegeven die zijn 
voortgekomen uit het literatuuronderzoek, de interviews en het stroomanalysediagram volgens 
de Porras-methode. De antwoorden voortgekomen uit de enquête gaven namelijk niet 
voldoende differentiatie in de percentages om hier met zekerheid uitspraken over te doen. 
Deze antwoorden zijn dus niet meer meegenomen in de voortgang van het onderzoek. 
Aangezien voor de oorzaak-gevolg diagram ook de enquêteresultaten als basis hebben 
gediend geldt hiervoor hetzelfde als voor de enquête. De bevindingen voortgekomen uit het 
oorzaak-gevolg diagram zijn dus ook niet meer meegenomen in de voortgang van het 
onderzoek. 

In onderstaande tabellen zijn de bevindingen die met elkaar overeenkomen naast elkaar 
geplaatst. Er is dus direct af te lezen waar zich overeenkomsten en verschillen voordoen. 
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Het is niet zo dat de problemen onder Porras, namelijk "Constant aanpassen ontwerp per partij" 
en "niet vastleggen afspraken", die niet onder de categorie interviews vermeld zijn, nieuw zijn. 
Deze twee problemen zijn in de interviews echter niet zo vaak door de geïnterviewden vermeld 
dat ze bij deze onderzoeksmethoden als een hoofdprobleem werden ingedeeld. Aan de hand 
van de Porras-methode bleken deze twee uitspraken, met betrekking tot de problemen, uit de 
interviews toch van grote invloed te zijn op het ultieme gevolg, namelijk het niet optimaal 
functioneren van bouwteams. Ditzelfde geldt ook voor de uitspraken met betrekking tot de 
oorzaken. 

De problemen en oorzaken die in de tabel onder de kolom van Porras staan, zullen gedurende 
de rest van het onderzoek dienen als basis voor het opstellen van het hulpmiddel om de 
efficiëntie van bouwteams waarin Van Wijnen deelneemt te bevorderen. 

Onderzoeksvraag 1: Welke problemen doen zich voor bij werken in bouwteamverband? 
Literatuuronderzoek Interviews Porras 
Geen informatie gevonden met Niet sluitend kunnen maken Niet sluitend kunnen maken 
betrekking tot dit onderwerp budg_et_(eindeloze discussies) budget (eindeloze discussies) 

Niet halen tijdsplanning Niet halen tijdsplanning 

Constant aanpassen ontwerp 
per partij (geen teamwerk) 
Niet vastleggen 
afspraken 

Tabel 7.1: Beantwoording onderzoeksvragen per onderzoeksmethode 

Onderzoeksvraag 2: Welke oorzaken kunnen voor die problemen worden aangewezen? 
Literatuuronderzoek Interviews Porras 
Geen informatie gevonden met PvE dat niet strookt met PvE dat niet strookt met 
betrekking tot dit onderwerp budget budg_et 

Ontbreken duidelijk en 
marktconform PvE 

Teveel denken aan eigen 
belang 

Aannemer te laat betrekken Aannemer te laat betrekken bij 
bij het proces het proces 

Ontbreken gegevens op 
vereiste tijdstippen 
Gebrek aan 
kennis/tijd/capaciteit 
bouwteamleden 
Starre houding partijen 

Niet nakomen gemaakte 
afspraken 
Wantrouwen 

Marktwerking 

Niet halen budget 

Ontbreken goed en duidelijk Ontbreken bouw-
bouwmanagement managementkwaliteiten 

bouwteamleden 
Bouwteam als contractvorm 
echter niet werken volgens 
randvoorwaarden 

Tabel 7. 2, vervolg: Beantwoording onderzoeksvragen per onderzoeksmethode 
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7.6 Derde afbakening 
Na de eerste afbakening, waarmee het onderzoek zich beperkt tot het onderzoeken van 
bouwteams waarin alleen Van Wijnen als bouwkundig aannemer deelneemt en de tweede 
afbakening, waarmee het onderzoek zich in plaats van vier oorzaakscategorieën beperkt tot 
drie oorzaakscategorieën, wordt er nu nog een derde afbakening gedaan. 

In het overzicht van de oorzaken die van grote invloed zijn op de problemen volgens het 
stroomanalysediagram volgens Porras zijn twee hoofdoorzaken vermeld waarop een 
hulpmiddel weinig tot geen invloed kan uitoefenen, namelijk: 

• Gebrek aan kennis/tijd/capaciteit bouwteamleden 
• Marktwerking 

Er kan wel een aanbeveling worden afgegeven met betrekking tot deze twee oorzaken zoals 
het advies voor partijen die deelnemen in bouwteams om werknemers met bepaalde 
managementkwaliteiten of met meer technische kwaliteiten in dienst te nemen, dit blijft 
natuurlijk altijd afhankelijk van de financiële middelen van een bedrijf en de organisatie ervan. 
Zo kun je als onderzoeker ook de marktwerking wel willen beïnvloeden maar uiteindelijk is deze 
grotendeels afhankelijk van de bloei van de economie waarop een hulpmiddel weinig tot geen 
invloed zal hebben. 

• De oorzaken "Gebrek aan kennis/tijd/capaciteit bouwteamleden" en "Marktwerking" 
zullen niet meegenomen worden in het PvE van het hulpmiddel. 
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8 Definitieve beantwoording onderzoeksvragen 

8.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk zullen de onderzoeksvragen nu, na volltooiing van de verschillende 
onderzoeksmethoden en de analyse van de hieruit voortgekomen resultaten, definitief 
beantwoord worden . Voor de vragen met betrekking tot de voordelen en valkuilen worden de 
antwoorden gegeven met behulp van het literatuuronderzoek, de interview -en 
enquêteresultaten. De vragen met betrekking tot de problemen en oorzaken zijn beantwoord 
met behulp van het stroomanalysediagram van Porras waarvoor de interviewresultaten als 
basis hebben gediend. De vraag over risico's en gevolgen is beantwoord worden met behulp 
van de interview -en enquêteresultaten. 

8.2 Vraag 1: Welke problemen doen zich voor bij werken in 
bouwteamverband? 

Niet sluitend kunnen maken budget en daardoor eindeloze discussies die veel tijd 
kosten 

• Niet halen van de tijdplanning 
• Constant aanpassen van het ontwerp door de verschillende partijen, wat ook duidt op 

het ontbreken van teamwerk 
• Discussies over mogelijke gemaakte afspraken die niet nagekomen worden 

8.3 Vraag 1 a: Wat zijn de voordelen bij werken in bouwteamverband? 
Verkrijgen meest optimale prijs/kwaliteit verhouding 
Direct aanpakken problemen met behulp van een uitvoeringsdeskundige die ook 
deelneemt aan de ontwerpfase, waardoor men niet meer voor verrassingen tijdens de 
uitvoering komt te staan 

• Inbreng van specialistische kennis van verschillende adviseurs 
• Vroeg inzicht in de uitvoeringskosten 

8.4 Vraag 1 b:Wat zijn de valkuilen voor werken in bouwteamverband? 
• Teveel denken aan het eigen belang 

Onduidelijk Programma van Eisen aan de start van het bouwteam 
• Gebrek aan vertrouwen 
• Niet nakomen gemaakte afspraken of het doen van valse beloftes 
• Organisatie bij de bouwkundige aannemers 
• Afspraken op directieniveau niet doorspelen naar lagere niveaus 

8.5 Vraag 2: Welke oorzaken kunnen voor die problemen worden 
aangewezen? 

Organisatorische oorzaken 
Ontbreken goede bouwmanagementkwaliteiten bouwteam 

• Aannemer te laat betrekken in het proces 
• Ontbreken gegevens op vereiste tijdstippen 

Structurele oorzaken 
• Ontbreken duidelijk en marktconform Programma van Eisen 

Programma van Eisen dat niet strookt met het budget 
• Gebrek aan kennis/tijd/capaciteit bouwteamleden 

Culturele oorzaken 
• Marktwerking 
• Teveel denken aan het eigen belang 

Wantrouwen tussen de partijen 
Starre houding van de partijen 

• Niet nakomen gemaakte afspraken 
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8.6 Vraag 3: Welke risico's en gevolgen zijn verbonden aan de stagnatie van 
het bouwproces door de problematiek in het bouwteam? 

• Problemen met inplannen werknemers 
• Financiële risico's en gevolgen 

8. 7 Conclusie 
De vragen over de voordelen en de valkuilen die zich voor kunnen doen bij werken in 
bouwteamverband waren voornamelijk bedoeld om een beter beeld te kunnen vormen over 
bouwteams. Waarom kiest een opdrachtgever voor werken in bouwteamverband als het vaak 
genoeg mis gaat in de samenwerking zoals is gebleken in de observatieperiode aan de start 
van het onderzoek. 
De antwoorden op de onderzoeksvragen over de voordelen en valkuilen zullen niet direct tot 
het programma van eisen voor het hulpmiddel behoren. Wel moet er op gelet worden dat de 
voordelen die voortkomen uit werken in bouwteamverband ook nog steeds gelden bij werken in 
bouwteamverband met behulp van het opgestelde hulpmiddel. 
De valkuilen komen grotendeels overeen met de hoofdoorzaken die uit het 
stroomanalysediagram volgens Porras naar voren zijn gekomen. Daarom is besloten om vanaf 
nu alleen verder te werken met de oorzaken. 

De antwoorden op onderzoeksvraag 2, namelijk de oorzaken die voor de problemen, die zich 
mogelijk voor kunnen doen in bouwteamverband, aangewezen kunnen worden , zullen als 
belangrijkste basis dienen voor het Programma van Eisen voor het hulpmiddel. 
Als namelijk de problemen verminderd kunnen worden door de oorzaken, die het meest ervaren 
worden als van invloed zijnde op deze problemen, aan te pakken, kunnen ook de financiële 
risico's en gevolgen en problemen met het inplannen van werknemers beperkt worden . Voor 
het aanpakken van die oorzaken kunnen de suggesties van de geënquêteerden met betrekking 
tot het mogelijk aanpassen van de werkmethode eventueel gebruikt worden . 

In het volgende hoofdstuk wordt vormgegeven aan het Programma van Eisen voor het 
hulpmiddel. 
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9 Programma van Eisen voor het hulpmiddel 

9.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het Programma van Eisen bestaande uit de randvoorwaarden voor de 
ontwikkeling en implementatie voor het op te stellen hulpmiddel en de eisen waaraan het 
hulpmiddel moet voldoen beschreven. Er wordt toegelicht wat het hulpmiddel moet kunnen en 
wat het moet opleveren. 

De eisen hebben betrekking op de oorzaken rondom de problematiek in bouwteams die met 
het hulpmiddel tot een minimum beperkt moeten worden. Als de problemen namelijk 
verminderd kunnen worden door de oorzaken, die het meest ervaren worden als van invloed 
zijnde op deze problemen, aan te pakken, kunnen ook de financiële risico's en gevolgen en 
problemen met het inplannen van werknemers beperkt worden. 

Voor het hulpmiddel zelf kan ook een vereiste in -en output om het hulpmiddel te laten 
functioneren worden gegeven. 

Het Programma van Eisen voor het hulpmiddel is in figuur 9.1 schematisch weergegeven. 

Randvoorwaarden PvE voor het op te stellen hulpmiddel 

Welke gegevens 
heb je nodig? 

Op te stellen 
hulpmiddel 

i 
Wat dient het op 
te leveren? 

Figuur 9. 1: Schematische weergave van het PvE voor het op te stellen hulpmiddel 
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9.2 In -en output 
De volgende input is benodigd om een hulpmiddel op te kunnen stellen dat voldoet aan de 
randvoorwaarden en de eisen: 

De deelnemende partijen in een bouwteam; 
• Inzicht in de taken die een bouwteam uitvoert; 
• Inzicht in de verdeling van de uitvoering van de taken en de eindverantwoordelijkheid 

voor de taken; 
• Inzicht in de gegevens die nodig zijn om een taak te kunnen uitvoeren en de gegevens 

die een taak moet opleveren . 

De volgende output dient het hulpmiddel op te leveren: 

Takenoverzicht van alle taken die een bouwteam dient uit te voeren; 
De vereiste in -en output van elke taak zodat er geen onduidelijkheid kan bestaan over 
wanneer welke partij over welke informatie dient te beschikken; 

• Overzicht van in welke volgorde de taken uitgevoerd dienen te worden; 
Omschrijving van de activiteiten die tot de uitvoering van een taak behoren; 
Overzicht wanneer welke partij betrokken dient te worden bij het bouwteam; 

• Het hulpmiddel dient zo opgesteld te worden dat het bouwteam niet verder gaat met 
een volgende fase terwijl nog niet alle vereiste output van de vorige fase is verkregen. 

9.3 Eisen voor het op te stellen hulpmiddel 
Om te voldoen aan de doelstelling van dit onderzoek, namelijk het bevorderen van de efficiëntie 
van bouwteams waarin Van Wijnen deelneemt en het minimaliseren van de mogelijke stagnatie 
door problematiek in het voorbereidingstraject dient het hulpmiddel aan een aantal eisen te 
voldoen. In dit geval dient het hulpmiddel de hoofdoorzaken die leiden tot problematiek in 
bouwteams aan te pakken en hiermee bij te dragen aan het oplossen van de belangrijkste 
problemen: 

• Niet sluitend kunnen maken budget 
• Niet halen tijdsplanning voorbereidingsproces 

Constant aanpassen ontwerp door verschillende partijen (geen teamwerk) 
Discussies over mogelijk gemaakte afspraken 

Als namelijk de problemen die zich voor kunnen doen in bouwteams worden beperkt, betekend 
dit dus ook dat de negatieve risico's en gevolgen voor die problemen geminimaliseerd worden. 

Het hulpmiddel dient hiervoor de volgende oorzaken aan te pakken: 

Organisatorische oorzaken: 
Ontbreken bouwmanagementkwaliteiten bouwteam 

• Aannemer te laat betrekken in het proces 
• Ontbreken gegeven op vereist tijdstip 

Structurele oorzaken: 
• Ontbreken van een duidelijk en marktconform PvE 

PvE strookt niet met het beschikbare budget 

Culturele oorzaken: 
• Teveel denken aan eigen belang 
• Wantrouwen 

Starre houding bouwteamleden 
• Niet nakomen gemaakte afspraken 

Áfstudee1 rapport -Beryl Boijens 50 



Bevardt:r·eq va r ie efficren tie van bouwteams 

9.3.1 Aanpak culturele oorzaken 
De drie categorieën hoofdoorzaken kunnen vergeleken worden met de drie pijlers van een 
organisatie, namelijk structuur, organiseren en cultuur. De manier waarop deze drie pijlers met 
elkaar samen hangen en hoe deze zijn ingericht, ontwikkeld en worden ingezet bepaald de 
strategie van een organisatie, zoals afgebeeld in onderstaande figuur. 

Strategie van 
de organisatie 

Figuur 10.1: Samenhang tussen de drie pijlers binnen een organisatie (www.quintis.nf) 

De drie pijlers organiseren, structuur en cultuur binnen de strategie van een organisatie zijn 
afhankelijk van elkaar. Door het veranderen en verbeteren van de wijze van organiseren en de 
structuur binnen een organisatie kan ook de derde pijler, cultuur, op positieve wijze worden 
beïnvloed. Het is echter wel zo dat het aanpassen van de structuur en het organiseren moet 
geschieden binnen de cultuur van die organisatie. 

Aangezien het bouwteam ook als een organisatie kan worden beschouwd, kan deze theorie 
toegepast worden op een bouwteam. In dat geval zou je de drie categorieën hoofdoorzaken als 
de pijlers voor de mogelijke problemen binnen de organisatie van een bouwteam kunnen zien 
en dus ook als onderling afhankelijk kunnen beschouwen. Door met het hulpmiddel de 
organisatorische en structurele oorzaken te verminderen kunnen ook de culturele oorzaken die 
kunnen leiden tot problemen in een bouwteam, verminderd worden . Hoewel deze oorzaken 
natuurlijk ook altijd deels afhankelijk blijven van de vaardigheden, de instelling en de houding 
van de personen die deelnemen aan het bouwteam. Deze moet over de wil beschikken om te 
zorgen voor een effectieve samenwerking en het teambelang boven het eigen belang stellen. 

In de interviews is meerdere malen ter sprake gekomen dat het voorkomt dat gemaakte 
afspraken niet nagekomen worden. Dit kan mogelijk gebeuren als het voor de deelnemende 
partijen niet duidelijk is wie welke taak uit moet voeren en wie eindverantwoordelijke is. Een 
gevolg daarvan kan zijn dat partijen zich af vragen waarom de afspraken niet worden 
nagekomen, wat tot wantrouwen kan leiden. Zodra er eenmaal sprake is van wantrouwen bij 
bepaalde partijen, ten opzichte van andere partijen, kunnen die partijen sneller geneigd zijn 
voor eigen gewin te gaan en niet meer aan het teambelang te denken. Een gevolg hiervan is 
mogelijk een starre houding van bepaalde partijen en het zich niet meer willen verplaatsen in 
andere partijen of toegeven bij bepaalde afspraken om tot overeenkomsten te komen. De vier 
oorzaken in de categorie culturele oorzaken hebben dus een wisselwerking op elkaar en de 
basis voor deze oorzaken komt voort uit onduidelijkheden op het gebied van communicatie, 
taakuitvoering en taakverantwoordelijkheid. 

Het hulpmiddel dat een oplossing biedt voor het verminderen van de structurele en 
organisatorische oorzaken dient de onduidelijkheden op het gebied van communicatie, 
uitvoering van taken en eindverantwoordelijkheid van de taken aan te pakken om dus op die 
manier ook de culturele oorzaken positief te beïnvloeden. Zoals eerder beschreven dient de 
wijze waarop twee pijlers, in dit geval de structurele en organisatorische oorzaken, worden 
veranderd te geschieden binnen de lijn van de derde pijler in dit geval dus de cultuur van het 
bedrijf, waar dus de culturele oorzaken onder ingedeeld worden. Al snel bleek dat bij Van 
Wijnen wel vraag was naar een duidelijkheid en regels met betrekking tot het functioneren in 
een bouwteam. 
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9.3.2 Invloed type opdrachtgever 
Er dient bij het opstellen van het hulpmiddel ook nog rekening te worden gehouden met het 
type opdrachtgever dat aan de start van het bouwteam staat. 
In principe wordt het hulpmiddel opgesteld voor elke type opdrachtgever: 

• Interne opdrachtgever: Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid; 
• Externe opdrachtgever: Incidentele, vaak particuliere, opdrachtgevers; 

Externe opdrachtgever: Professionele opdrachtgevers zoals grote projectontwikkelaars. 

Het is mogelijk dat bij de verdere uitwerking van het hulpmiddel blijkt dat het niet mogelijk is om 
elke type opdrachtgever van het gebruik van het hulpmiddel te overtuigen of dat het 
eenvoudigweg niet mogelijk is één hulpmiddel op te stellen dat de drie type opdrachtgevers kan 
helpen bij de samenwerking in bouwteams. 

9.4 Randvoorwaarden voor de ontwikkeling en implementatie 
De randvoorwaarden zijn voorwaarden waarbinnen het hulpmiddel ontwikkeld moet worden en 
waaraan zo goed mogelijk moet worden voldaan. De randvoorwaarden zijn opgesteld in 
samenwerking met Van Wijnen Eindhoven en luiden als volgt: 

Het hulpmiddel moet een voor elke partij eenvoudig te hanteren document zijn, ook 
voor partijen met minder bouwkundige ervaring; 

• Het hulpmiddel dient een duidelijk takenoverzicht met omschrijving te geven, waar het 
tot nu toe bij Van Wijnen aan ontbrak; 

• Het hulpmiddel dient eenvoudig implementeerbaar te zijn binnen Van Wijnen; 
• Mede door bovenstaande voorwaarde dient het hulpmiddel te passen binnen de 

structuur, organisatie en cultuur van Van Wijnen. 
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10 Ontwikkeling en opbouw van het hulpmiddel 

10.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe het onderzoek heeft geleid tot de keuze voor een 
bepaalde vormgeving van het hulpmiddel en welke afwegingen hierbij zijn gemaakt. 
Ook wordt beschreven welke nieuwe toegevoegde waarde dit hulpmiddel heeft in vergelijking 
tot de al voor handen zijnde documenten met betrekking tot samenwerking in bouwteams. 
Vervolgens wordt beschreven uit welke onderdelen het hulpmiddel wordt opgebouwd met per 
onderdeel een toelichting. 

10.2 Keuze voor het type hulpmiddel 
Uit de onderzoeksfase is gebleken dat het niet nakomen van afspraken, het ontbreken van 
gegevens op vereiste tijdstippen, het ontbreken van een duidelijk en marktconform PvE 
behoren tot de hoofdoorzaken voor de problemen die zich kunnen voordoen bij werken in 
bouwteamverband. Deze oorzaken komen voort uit onduidelijkheid over wie welke taak uitvoert 
en onduidelijkheden op het gebied van communicatie. Ook is gebleken dat partijen vaak te laat 
betrokken worden in het proces en er te weinig Go/No Go momenten zijn. Al deze punten 
worden verwerkt in het hulpmiddel dat de oorzaken van de problemen dient te minimaliseren. 

Om bovenstaande te minimaliseren zijn eerst alle taken van een bouwteam in beeld gebracht 
om vervolgens met de taken te schuiven waardoor partijen eerder betrokken moesten worden 
en er geen onduidelijkheid meer bestond over wat wanneer uitgevoerd moest worden. Het 
hulpmiddel had toen de vorm van een checklist. Ondanks het schuiven van de taken was het 
nog steeds enkel en alleen een opsomming van de uit te voeren taken. Dit zou de problemen 
die uit het onderzoek naar voren waren gekomen nog niet oplossen. Er was namelijk behoefte 
aan een takendocument met hierbij eenduidigheid over de inhoud van die taak en wie 
verantwoordelijk is voor welke taak en vooral ook op welk tijdstip welke partij bepaalde 
informatie geproduceerd moet hebben. Een checklist zou een kwestie zijn van het overnemen 
van de taken die in een POF-planning, project-ontwikkel-fase planning, worden weergegeven. 
Daarom is gekozen om een takendocument op te stellen in de vorm van een stroomschema 
waarin ook de in -en output wordt aangegeven en wordt aangegeven wie verantwoordelijk voor 
welke taak is. Om vervolgens eenduidigheid over de taken te bereiken is een taakomschrijving 
opgesteld. Aangezien in het takendocument een fase wordt afgerond door middel van het 
invullen en voor akkoord ondertekenen van een faseverslag werd het noodzakelijk geacht 
hiervan een model op te stellen dat door de bouwteampartijen kan worden ingevuld. Tijdens de 
ontwikkeling van het hulpmiddel ontstonden dus steeds meer onderdelen die deel dienden te 
gaan uitmaken van het definitieve hulpmiddel, waardoor het idee ontstond al deze onderdelen 
te bundelen in een draaiboek. Het definitieve hulpmiddel is daarom uiteindelijk ontwikkeld in de 
vorm van een draaiboek 

10.3 Het draaiboek 
Het hulpmiddel is weergegeven in de vorm van een draaiboek dat dient als een stappenplan 
van alle activiteiten die in een bouwteam uitgevoerd moeten worden om de samenwerking tot 
een succesvol einde te brengen. Het draaiboek kan bijdragen aan het bevorderen van de 
efficiëntie van de samenwerking in bouwteams. Hiervoor dient wel voortdurend door de 
opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger bewaakt worden of de voortgang van de 
samenwerking en de werkwijze het draaiboek volgen. Het draaiboek kan gezien worden als een 
hulpmiddel dat een oplossing biedt voor de structurele en organisatorische oorzaken voor de 
problemen die zich voor kunnen doen binnen bouwteams. Het voornaamste doel van het 
draaiboek is om onduidelijkheden op het gebied van uitvoering van taken, 
eindverantwoordelijkheid van taken, volgorde van taken, output bij voltooide taken en 
communicatie aan te pakken wat kan bijdragen aan het behalen van de tijdsplanning van het 
voorbereidingsproces, het sluitend krijgen van het budget en het vermijden van discussies over 
mogelijk wel of niet gemaakte afspraken. Door het aanpakken van de structurele en 
organisatorische oorzaken zal ook de sfeer en cultuur in het bouwteam verbeteren waardoor de 
culturele oorzaken verminderd worden. 
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Het draaiboek bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Takendocument, weergegeven als stroomschema met in -en output, 

taakverantwoordelijkheid, Go/No Go momenten; 
• Taakomschrijving; 
• Relatie-planning-model dat na invullen van doorlooptijden fungeert als POF-planning; 
• Faseverslag; 

In de volgende paragraven zal per onderdeel een toelichting worden gegeven. Het draaiboek is 
in zijn geheel terug te vinden als aparte uitgave bij dit onderzoeksrapport. 

1 0.3.1 Takendocument 
Het takendocument dient als hulpmiddel voor alle bouwteampartijen om inzicht te krijgen in 
welke taken tijdens welke fase uitgevoerd dienen te worden door welke partij en wie 
eindverantwoordelijke is. 

1 0.3.1.1 Weergave takendocument 
Er is gekozen om het takendocument weer te geven als een stroomschema per fase. 
Een stroomschema is een hulpmiddel om processen in kaart te brengen. Het proces wordt 
overzichtelijk gemaakt en onderlinge relaties en volgordes tussen de activiteiten worden 
duidelijk. 

Het stroomschema heeft een start -en eindpunt en per taak wordt de in -en output 
aangegeven. In het schema wordt gewerkt met symbolen die met elkaar verbonden worden 
door pijlen. De meeste gebruikte symbolen worden in figuur 10.1 weergegeven. 

D Start -en eindpunt D In -en output, 
bestaande uit 1 document 

D Activiteit 

D In -en output, 
bestaande uit meerdere 

0 
documenten 

Go/No Go moment 

Figuur 10.1: Meeste gebruikte symbolen in een stroomschema 

1 0.3.1.2 Opbouw takendocument 
De fases waarop dit document betrekking heeft zijn de fases in het voorbereidingsproces 
waarvoor het bouwteam verantwoordelijk is, namelijk: 

Fase 0 Voorbereidingsfase 
• Fase 1 Programma van Eisen 

Fase 2 Schetsontwerp 
Fase 3 Voorlopig ontwerp 
Fase 4 Definitief ontwerp 
Fase 5 Verkoop 

• Fase 6 Bestek 

In het takendocument is, zoals hierboven wordt aangegeven, een fase 0 te vinden, namelijk de 
voorbereidingsfase van een bouwteam. Deze is ingevoerd omdat aan de hand van het 
onderzoek al snel duidelijk werd dat partijen vaak te laat betrokken worden bij het 
ontwerpproces en vaak niet op de hoogte zijn van de wijze van samenwerken en 
communiceren en taakverantwoordelijkheid in een bouwteam. In deze voorbereidingsfase gaat 
de opdrachtgever aan de hand van een opgesteld programma van wensen op zoek naar een 
geschikte architect, die door middel van het schetsen van impressiebeelden van het te bouwen 
project kan bijdragen aan het vinden van een geschikte bouwkundige aannemer. In een 
Programma van Wensen zet een opdrachtgever zijn ideeën, die hij voor ogen heeft met 
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betrekking tot gebruikseisen, functies en prestaties van het te bouwen project op papier 
aangevuld door de uitkomsten van een marktonderzoek, zodat er een project komt waar ook 
daadwerkelijk vraag naar is. Het verschil met een Programma van Eisen is dat in een PvE de 
wensen van de opdrachtgever worden vertaald naar eisen en wensen voor het project die 
voldoen aan het bouwbesluit en de projectdoelstellingen met betrekking tot tijd, kwaliteit, 
esthetica en milieu worden geformuleerd. 

In de voorbereidingsfase bepaalt de opdrachtgever de voorwaarden voor de samenwerking in 
het bouwteam en stelt hij de bouwteamovereenkomst op. Nadat de architect en de 
bouwkundige aannemer hiermee akkoord zijn gegaan start de ontwerpfase van het project. 
Partijen die vervolgens in een later stadium instappen, zoals een constructeur en 
installatieadviseur dienen zich te conformeren aan de voorwaarden van de samenwerking 
binnen het bouwteam en de opgestelde bouwteamovereenkomst 

De belangrijkste reden om de bouwkundige aannemer al in fase 0 bij het ontwerpproces te 
betrekken is het voorkomen van de budgetproblemen. 
Een van de belangrijkste oorzaken, die uit het onderzoek naar de problematiek in bouwteams, 
naar voren is gekomen, is het niet sluitend krijgen van het budget. De oorzaak hiervan is vaak 
dat een opdrachtgever zelf een bepaald budget voor ogen heeft en dit laat controleren door een 
architect terwijl deze niet altijd op de hoogte is van de heersende marktprijzen, terwijl een 
bouwkundig aannemer dit wel is. In de uitspraken met betrekking tot de oorzaken is deze 
oorzaak ingedeeld onder de hoofdoorzaak "Gebrek aan capaciteit, kennis, tijd". Hoe eerder de 
opdrachtgever dus de bouwkundige aannemer bij het proces betrekt hoe vroeger de 
opdrachtgever een juiste indicatie krijgt van het benodigde budget om zijn wensen verwerkt te 
krijgen in het bouwproject en hoe eerder er ingegrepen kan worden in óf het beschikbare 
budget óf het PvE zodat budgetproblemen in latere fases, als bijvoorbeeld het SO al is 
uitgewerkt, worden voorkomen. 

De belangrijkste reden om de architect al in fase 0 bij het ontwerpproces te betrekken is dat 
deze de ideeën van de opdrachtgever, het PvW, kan omzetten in impressieschetsen, die 
kunnen bijdragen aan het selecteren van de juiste bouwkundige aannemer, bijvoorbeeld een 
bouwkundig aannemer die ervaring heeft met het type bouwproject dat de opdrachtgever voor 
ogen heeft. 

Het takendocument wordt weergegeven als een stroomschema per fase dat de taken en de 
volgorde van de uitvoering van de taken weergeeft. De taken die hierin zijn verwerkt zijn 
afkomstig uit de bestaande POF-planningen van Van Wijnen waarin ook de verschillende taken 
per fase zijn weergegeven, zie voor dit document dat als basis heeft gediend voor het 
takendocument bijlage 6. De volgorde van de taken bleek echter gedateerd. Taken die in deze 
planning ingedeeld waren in de DO fase bleken de projectleiders bij Van Wijnen al uit te voeren 
in het SO of VO. Om de oorzaken, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, te 
minimaliseren bleek het noodzakelijk de volgorde van de taken te veranderen. 
En zoals al eerder vermeld is fase 0 toegevoegd aan het voorbereidingstraject. Deze fase 
bestaat uit voornamelijk bestaande taken, alleen taak 0.1 "Opstellen PvW" is ontwikkeld 
gedurende dit onderzoek. Dit is ontstaan omdat de architect en bouwkundig aannemer bij de 
uitkomst van dit onderzoek betrokken dienen te worden bij het opstellen van het PvE. Een 
opdrachtgever moet echter wel bij de selectie van deze twee partijen afwegen welke type 
architect of aannemer voor een bepaald project geschikt is en ook aan deze partijen kunnen 
uitleggen welke ideeën hij heeft met betrekking tot het project. Hiervoor kan dan het Programma 
van Wensen gebruikt worden. 

Van Wijnen beschikt niet over een document dat aangeeft welke input vereist is voor welke taak 
en welke output bij welke taak verwacht wordt. Dit is toegevoegd aan de stroomschema's. Van 
een aantal cruciale taken is er een tekening -en onderdelenoverzicht gegeven die voltooid 
moeten worden om de taak af te ronden. Hier is voor gekozen omdat de verschillende partijen 
in een bouwteam vaak verschillende ideeën hebben over de onderdelen die behoren tot deze 
cruciale taken. Dit zijn: 

Opstellen Programma van Eisen 
Opstellen Schetsontwerp 
Opstellen Voorlopig ontwerp 
Opstellen Definitief ontwerp 
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De tekening -en onderdelenoverzichten zijn weergegeven in bijlage A van het draaiboek en 
dienen als input voor bovenstaande hoofdtaken. Aangezien Van Wijnen niet beschikt over 
dergelijke tekening -en onderdelenoverzichten zijn hiervoor de tekening -en 
onderdelenoverzichten van het "Handboek voor bouwteams" van de BAM gebruikt. In de 
toekomst is het gewenst dat Van Wijnen zelf een dergelijk onderdelenoverzicht opstelt en dit 
toevoegt aan het draaiboek, zie § 13.2. 

Nieuw is ook dat er Go/No Go momenten in het document zijn verwerkt. Dit zijn cruciale 
momenten in een fase. Zodra niet de gewenste de output van de voorlaatste taak is verkregen 
dient het team terug te grijpen naar, bijvoorbeeld, de start van die fase om alle taken opnieuw 
uit te voeren totdat wel de gewenste output is verkregen. Deze loop kan meerdere malen 
doorlopen worden totdat de partijen overeenstemming bereikt hebben en ervan overtuigd zijn 
dat alles inzichtelijk genoeg is om door te gaan met de volgende taak. Wel kan het dan zo zijn 
dat er nog enkele punten in het SO zijn die aangepast moeten worden om het budget sluitend 
te krijgen . Deze worden dan vermeld in de "correctienota SO m.b.t. het budget" en wordt 
meegenomen naar de VO-fase waar deze punten in de VO-tekeningen verwerkt zullen worden . 
Het bouwteam gaat dan niet de SO-tekeningen weer opnieuw tekenen als voor alle partijen 
helder is om welke punten het gaat en de laatste taken van de SO-fase ook voltooid kunnen 
worden met die correctienota erbij . 

In figuur 10.2 is een deel van het stroomschema te zien waaruit het takendocument is 
opgebouwd. 

I Fase 2: Schetsonlwerp Blad2 

Input Proces Output Verllnlwoordelijke 

Taak 1.3 
T••k 2.4 
Taak 2 .5 

Taak 1.5 
Taak 2 .5 
Taak 2 .6 

Taak 2 .8 

.. ... ... - • 
; Vervolg fase 2 ", 

... - ~, 

-----~ Ramingmaken so 2 

Taak 2.7 

1-----+1 Raming SO 2 
toetsen aan 
budget 

1------+1 Opstellen 
fasev""'1ag 

Tnk2.9 

1------1 Ondertekenen 
fasev""'1ag 
voor aldroord 

1-------+l~~~~~so 

No Go 
-- --- ---- ---- --- -- --- ---------+ 

1--------+1 ~~-:lag 

Figuur 10.2: Deel van een stroomschema waaruit het takendocument is opgebouwd 

Bouwkundig aannemer 

Opdraçhtgever en 
Bouwkund~ aannemer 

Opdrachtgever 

Opdrachtgever 



10.3.2 Taakomschrijving 
Het onderdeel taakomschrijving is een document wat naast de stroomschema's van het 
takendocument gehanteerd dient te worden. In dit document wordt per taak van elke fase 
aangegeven welke partij welke activiteiten zal moeten uitvoeren om de gewenste output te 
verkrijgen en de taak succesvol te volbrengen. 

1 0.3.3 Relatie-planning-model 

3.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6.1 

3.6.2 

3.6.3 

3.7 

3.8 

3.9 

3.10 

3.11 

3.12 

3.13 

3.14 

3.15 

4.1 

Met behulp van MS-project is een model opgesteld dat de onderlinge relaties tussen de taken 
van alle fases van het voorbereidingsproces weergeeft. Uit dit model kan afgelezen worden 
welke taken parallel en welke in serie uitgevoerd dienen te worden. 

Ook dient het model als basis voor het opstellen van de POF-planning. Doordat de taken vanuit 
het takendocument al zijn ingevuld in het model en ook de onderlinge relaties tussen de taken 
al zijn aangemaakt hoeft het bouwteam alleen maar de doorlooptijden van de verschillende 
taken te berekenen en in te vullen. De taken worden vervolgens door het model zelf in de tijd 
geplaatst waardoor het bouwteam een indicatie krijgt van de tijdsperiode die het 
voorbereidingsproces in beslag gaat nemen. Het model transformeert tot een POF-planning. De 
POF-planning kan vervolgens als hulpmiddel voor de inkoop van materiaal en materieel en de 
planning van personeel voor de uitvoering van de bouw dienen. 

Relatie-planning-model is terug te vinden na het stroomschema van fase 1, waar het bij taak 1.6 
als input vereist is. In figuur 10.3 is een afbeelding van een deel van het relatie-planning-model 
te zien. De verschillende kleuren geven de verschillende bouwteampartijen aan die 
verantwoordelijke zijn voor de voltooiing van de taak. 

E. Fase 3: Voorlopig Ontwerp 80 days 

Maken VO tekeningen A+C Arch~ect 10 days 

Maken principe ontwerp constructie c Constructeur 7 days 

Opstellen instel atieconcept IA lnstallalieadvieseur 7 days 

Grote kopersopties bepalen BA+O B.Aannemer 5 deys 

Opstellen V8G-plen ontwerpfase A Arch~ect 10 days 

Toetsen VO 1 aan wetstand A Arch~ect 10 days 

Overleg brandweer A ArcMeet 10 days 

Overleg rutsbeaoijven A+IA Architect 10 days 

Bijwerken technische omschrïving A ArcMeet 5 days 

Toetsen VO 1 aan EPC en bouwbesl~ A+IA lnstallatiead .+arcMeet 10 days 

Vooroverleg bouwvergunning 1 e fase A+O ArcMeet 5 days 

Aanpassen VO 1 A ArcMeet 10 days 

Maken installatieontwerp IA installatieadviseur 10 days 

Raming vo 2 maken BA B.Aamemer 10 days 

Toetsen elemenlerYeming aan budget BA+O B.Aennerner+O 10 days 

Opstellen feseversleg 0 Opdrachtgever 2 days 

Ondertekenen feseverslag voor akkoord Allen Opdrachtgever 1 day 

Fase 4: llef'111itief OMwerp 183 days 

Maken DO tekeneningen A+C+IA Arch+Constr+lnsteHadv 15 days 

Figuur 10.3: Afbeelding van een deel van het relatie-planning-model 



10.3.4 Faseverslag 
In het takendocument wordt elke fase, met uitzondering van fase 5 afgesloten met het opstellen 
en voor akkoord ondertekenen door alle partijen van een faseverslag. In fase 5 dienen de taken 
"Opstellen contractstukken" en "Sluiten aannemingsovereenkomst" als afsluiting van de fase. 
Van Wijnen is wel al bekend met faseverslagen maar deze worden niet gebruikt zoals de 
faseverslagen in dit onderzoek bedoeld zijn. De nu ontwikkelde faseverslagen worden door het 
gehele bouwteam gebruikt om te voorkomen dat twee fases door elkaar gaan lopen, terwijl de 
faseverslagen die men bij Van Wijnen kent voornamelijk gebruikt worden door een projectleider 
om de voortgang van een project aan zijn hogere voor te leggen. 

De functie van dit nieuw ontwikkelde faseverslag is het voorkomen van onduidelijkheden met 
betrekking tot op basis waarvan partijen tot overeenstemming zijn gekomen en of alle gewenste 
output van een fase verkregen is. In het faseverslag wordt afgevinkt of alle taken zijn voltooid 
en de output is verkregen. Vervolgens wordt ook voor cruciale taken afgevinkt of alle 
onderdelen binnen die taak zijn verkregen . Zo wordt bijgehouden of bij het opstellen van de SO, 
VO en DO-tekeningen ook werkelijk alle tekeningen zijn verkregen die noodzakelijk zijn voor 
een goed verloop van het ontwerpproces. In het faseverslag dienen voor ondertekening ook 
belangrijke outputdocumenten toegevoegd te worden op basis waarvan beslissingen zijn 
genomen. Denk hierbij aan de bouwteamovereenkomst, de opstalexploitatie, de POF-planning , 
het V&G-plan, correctienota's m.b.t. het budget per fase. Deze documenten zijn niet nader 
onderzocht in dit onderzoek . Bij elk project kan het team zelf de vormgeving en de inhoud van 
deze documenten bepalen. 

10.4 Advies met betrekking tot gebruik draaiboek 
Het draaiboek is opgesteld aan de hand van een uitgebreid onderzoek naar de problematiek in 
bouwteams. Als gebruik wordt gemaakt van het draaiboek geldt het advies om de stappen in 
het draaiboek in chronologische volgorde te volgen. Het kan natuurlijk voorkomen dat bepaalde 
activiteiten niet tot het takenpakket van een bouwteam behoren omdat die taken niet van 
toepassing zijn op het project. Niet van toepassing zijnde taken kunnen overgeslagen worden 
zonder gevolgen voor de samenwerking in bouwteams met behulp van dit draaiboek. Het kan 
ook gebeuren dat een partij aan het bouwteam voorstelt om een bepaalde taak in een andere 
fase uit te voeren . Bijvoorbeeld een architect die aan de opdrachtgever voorstelt om de 
bouwkundige aannemer toch pas tijdens de SO-fase in te schakelen en dat hij in de 
voorgaande fases de taken van de aannemer overneemt. Een architect zou dit kunnen 
voorstellen omdat hij dan in de startfase meer creatieve vrijheid heeft. De volgorde van de taken 
en in welke fase welke taak uitgevoerd moet worden zijn echter zo vastgesteld om de 
problemen die zich voordeden bij de onderzochte bouwteams te minimaliseren. Er geldt dus 
een dringend advies de taken in de opgestelde volgorde uit te voeren. 
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10.5 Conclusie 
Dit onderzoek is gestart met de volgende doelstelling: 

"Het opstellen van een hulpmiddel om de efficiëntie van bouwteams te bevorderen, waardoor 
mogelijke stagnatie in het voorbereidingsproces, door problematiek binnen de bouwteams, 
waarin Van Wijnen deelneemt, tot een minimum wordt beperkt." 

Het hulpmiddel dat aan de hand van het onderzoek is opgesteld, om de efficiëntie van 
bouwteams te bevorderen, is vormgegeven als een draaiboek. Nieuw en onderscheidend in het 
opgestelde draaiboek is dat de volgorde van taken is aangepast om de oorzaken, die ten 
grondslag liggen aan de problemen die zich mogelijk voor kunnen doen bij werken in 
bouwteamverband, te minimaliseren. Zo wordt bijvoorbeeld de oorzaak "Aannemer te laat 
betrekken in het proces" wordt verholpen door deze al tijdens fase 0 te betrekken bij het proces. 

Ook is in het draaiboek aan de taken de vereiste input en de gewenste output toegevoegd 
aangezien hierover ook verschillende opvattingen bij de verschillende bouwteampartners 
kunnen bestaan, evenals wie eindverantwoordelijke is voor een bepaalde taak. Op deze manier 
wordt de onduidelijkheid beperkt en kan de oorzaak "Niet nakomen van afspraken" worden 
beperkt omdat in de stroomschema's direct de verantwoordelijke opgezocht kan worden. 

Een ander groot verschil met mogelijke hulpmiddelen op het gebied van bouwteams, die 
mogelijke bij andere bouwkundige aannemers al voorhanden zijn, is dat er duidelijke Go/ No Go 
momenten zijn ingevoerd in elke fase. Dit kan meehelpen aan het beperken van de oorzaak 
"Het PvE strookt niet met het beschikbare budget" en het mogelijk ontbreken van gegevens op 
een vereist tijdstip omdat het bouwteam verder is gegaan met taken in het proces zonder dat de 
gewenste output van voorgaande taken was bereikt. Het proces dat doorlopen moet worden, 
waarin de taken vanaf de start tot het Go/No Go moment zich bevinden, dient herhaald te 
worden totdat elke gewenste output verkregen is. 

Tot slot kunnen de faseverslagen aan het eind van elke fase positief bijdragen aan de 
samenwerking in bouwteams als niet elke partij, met name de opdrachtgever, beschikt over de 
juiste bouwmanagementkwaliteiten. Door deze faseverslagen zal de opdrachtgever precies 
weten welke taken voltooid moeten zijn en door wie en welke tekeningen gemaakt moeten zijn 
voordat een fase afgerond kan worden en gestart kan worden met de volgende fase. 

Samenvattend kan in de tabel op de volgende pagina worden afgelezen hoe de oorzaken en 
mede hierdoor de problemen die zich voor kunnen bij werken in bouwteamverband tot een 
minimum zijn beperkt. 
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Oorzaken Hoe o_pgelost? 
Organisatorische oorzaken 
Ontbreken bouwmanagementkwaliteiten Door het volgen van het draaiboek wordt het hele 

voorbereidingsproces van een project in banen geleid 
en kan ook de minder ervaren bouwteampartij 
succesvol deelnemen aan een bouwteam. 

Aannemer te laat betrekken in het proces In het takendocument wordt de aannemer als in fase 0 
betrokken bij het voorbereidingsproces. 

Ontbreken gegevens op vereist tijdstip In het takendocument wordt aangegeven welke input 
voor welke taak vereist is. Zo weten bouwteampartijen 
wanneer welke gegevens voorhanden dienen te zijn. 

Structurele oorzaken 
Ontbreken van een duidelijk en Door het invoeren van Go/No Go momenten en vereiste 
marktconform PvE input en gewenste output kan het bouwteam niet verder 

met volgende taken in een fase voordat de gewenste 
output van voorgaande taken is verkregen, in dit geval 
een duidelijk en marktconform PvE. 

PvE strookt niet met het beschikbare Door het invoeren van Go/No Go momenten kan het 
budget bouwteam niet verder met volgende taken in een fase 

voordat de gewenste output van voorgaande taken is 
verkregen, in dit geval een budget en een PvE met 
elkaar stroken. 

Culturele oorzaken 
Teveel denken aan eigen belang Deze drie culturele oorzaken worden positief beïnvloed 
Wantrouwen door duidelijkheid en orde te scheppen in het 
Starre houding bouwteamleden voorbereidingsproces en alles open op tafel te leggen. 

Partijen zijn hierdoor minder snel geneigd elkaar te 
wantrouwen of mogelijke tegen te werken. 

Niet nakomen gemaakte afspraken Doordat in het takendocument precies per taak staat 
aangegeven welke input vereist is, welke output 
gewenst is en wie verantwoordelijk is voor die taak 
weten alle bouwteampartijen wie aan te spreken als een 
bepaalde afspraak niet is nagekomen, bijvoorbeeld als 
bepaalde tekenen niet gemaakt zijn. 

Er kan worden geconcludeerd dat het hulpmiddel op meerdere fronten vernieuwend is en 
bijdraagt aan het minimaliseren van voornamelijk de organisatorische en structurele oorzaken. 
Zoals beschreven kunnen hierdoor ook de culturele oorzaken positief worden beïnvloed. Door 
het scheppen van duidelijkheid en orde kunnen mogelijk wantrouwen en starre houdingen 
verminderd worden. 
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11 Toetsing van het draaiboek 

11.1 Inleiding 
De ultieme wijze van toetsing van het draaiboek zou zijn om het een bouwteam in de praktijk 
toe te laten passen. Binnen dit afstudeeronderzoek was dit echter niet mogelijk aangezien een 
bouwteam meestal minstens een half jaar tot een jaar of langer loopt. 
Er is daarom besloten om het draaiboek voor te leggen aan verschillende personen die de 
verschillende disciplines in een bouwteam vertegenwoordigen en de mening van deze 
personen te peilen met betrekking tot de mogelijke meerwaarde van het draaiboek en of ze het 
zelf zouden willen toepassen en of ze nog eventuele suggesties voor aanpassingen hadden. 
Het draaiboek is voorgelegd aan twee projectleiders van Van Wijnen, een constructeur, een 
architect, een professionele ontwikkelaar en een incidentele opdrachtgever. 
Voor de toetsing is in eerste een vragenlijst opgesteld. Tijdens de gesprekken werd echter al 
snel duidelijk dat het gezamenlijk doornemen van het draaiboek meer informatie met betrekking 
tot de professionele mening van de ondervraagden opleverde. Ook gaf dit de mogelijkheid om 
in te spelen op uitspraken die de ondervraagde deed om zo zoveel mogelijk informatie boven 
tafel te krijgen. 

Tijdens de toetsing zijn de oorzaken die met het hulmiddel geminimaliseerd moesten worden en 
de randvoorwaarden waaraan het hulpmiddel moest voldoen, voorgelegd aan de personen die 
de verschillende disciplines in een bouwteam vertegenwoordigen, om te peilen of in hun ogen 
het hulpmiddel hieraan voldoet. 

Het gaat hierbij om de volgende oorzaken en randvoorwaarden : 

Organisatorische oorzaken: 
• Ontbreken bouwmanagementkwaliteiten bouwteam 

Aannemer te laat betrekken in het proces 
• Ontbreken gegeven op vereist tijdstip 

Structurele oorzaken: 
Ontbreken van een duidelijk en marktconform PvE 
PvE strookt niet met het beschikbare budget 

Culturele oorzaken: 
• Teveel denken aan eigen belang 

Wantrouwen 
• Starre houding bouwteamleden 
• Niet nakomen gemaakte afspraken 

Randvoorwaarden 
Het hulpmiddel moet een voor elke partij eenvoudig te hanteren document zijn, ook 
voor partijen met minder bouwkundige ervaring; 

• Het hulpmiddel dient een duidelijk takenoverzicht met omschrijving te geven, waar het 
tot nu toe bij Van Wijnen aan ontbrak; 
Het hulpmiddel dient eenvoudig implementeerbaar te zijn binnen Van Wijnen; 
Mede door bovenstaande voorwaarde dient het hulpmiddel te passen binnen de 
structuur, organisatie en cultuur van Van Wijnen. 

De bevindingen met betrekking tot de toetsing van het draaiboek staan in de volgende 
paragraven beschreven. 
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11.2 Bevindingen 
Alle partijen, waarvan de mening met betrekking tot het draaiboek is gepeild, vonden het een 
overzichtelijk en vooral compleet document. Als groot pluspunt werd onderstreept dat alle 
partijen die deelnemen aan een bouwteam betrokken worden bij het hulpmiddel. 

De incidentele opdrachtgever gaf aan dat hij veel zelfverzekerder had deelgenomen aan het 
bouwteam als hij dit over dit document had beschikt. Zijn grootste probleem was namelijk het 
niet weten welke taken allemaal tot de opdrachtgever behoorde en welke onderdelen dan tot 
een taak behoorden. Als hij dit draaiboek had gehad had hij beter geweten welke vragen hij op 
welk moment had moeten stellen en had hij waarschijnlijk minder zaken over het hoofd gezien 
wat de problemen mogelijk had kunnen beperken. Wel had hij zijn bedenkingen over het feit dat 
in de nieuwe werkwijze volgens het draaiboek de bouwkundige aannemer de raming op basis 
van het PvE en SO gaat maken. Bij hem en met hem vele andere opdrachtgevers en andere 
partijen in de bouw bestaat het idee dat de aannemer niet te vertrouwen is en deze de raming 
vast hoger zal laten uitvallen dan de werkelijke kosten voor de uitvoering of het opgestelde 
budget door de opdrachtgever. Er is voorgelegd dat het niet altijd verstandig is om de architect 
te laten ramen aangezien deze vaak niet op de hoogte is van de actuele marktprijzen. In eerste 
instantie zal de opdrachtgever dan misschien heel blij zijn maar vaak gebeurt het dat de 
gevolgen van deze raming pas in een later stadium pijnlijk duidelijk worden. En dan zit het 
bouwteam bijvoorbeeld in de VO-fase met een groot financieel gat tussen het budget en de 
raming voor de kosten, omdat de aannemer dan een raming op basis van marktprijzen maakt. 
Het is dus aan Van Wijnen om dit vertrouwen bij toekomstige opdrachtgevers te winnen. Op 
den duur is dit mogelijk door referentieprojecten te laten zien die met behulp van het draaiboek 
succesvol voltooid zijn binnen de wensen en eisen van de opdrachtgever. 

De ervaren projectontwikkelaar gaf aan dat hij het draaiboek zag als een hulpmiddel ter 
vergroting van de interne efficiëntie binnen Van Wijnen en om de verschillende partijen de juiste 
vragen te laten stellen als ze dit document bestudeerd hebben. Hij zag het echter niet als een 
hulpmiddel voor hun bedrijf aangezien zij hun eigen procedures hadden en men bij deze 
ontwikkelaar niet zozeer van papierwerk en regeltjes houdt. 

Ook de architect en de constructeur zien het draaiboek als een hulpmiddel om ervoor te zorgen 
dat er geen zaken over het hoofd worden gezien. Ook het feit dat het in principe niet mogelijk is 
dat er twee fases door elkaar lopen juichen ze toe. Wel geven beiden aan dat de bouwmanager 
of de opdrachtgever er dan wel nauwkeurig op moeten toezien dat de volgorde van het 
stroomschema worden gevolgd en dat er niet toch al wordt gestart met een taak van een 
nieuwe fase voordat het faseverslag van de voorgaande fase is ondertekend. 

Van Wijnen was erg enthousiast over het eindresultaat. Aangezien ze bij Van Wijnen ook bezig 
zijn met het veranderen van de organisatie, zoals het aantrekken van projectleiders, die Van 
Wijnen vertegenwoordigen in bouwteams in plaats van werkvoorbereiders wat in het verleden 
nog wel eens voorkwam, willen ze de werkwijze in bouwteams bij de verschillende vestigingen 
binnen een regio op één lijn krijgen. Daarvoor zou dit hulpmiddel gebruikt kunnen worden. Ook 
zou het gebruikt kunnen worden om nieuw personeel kennis te laten maken met de houding en 
werkwijze van Van Wijnen in een bouwteam. 

Ook gaf Van Wijnen aan dat grote ervaren projectontwikkelaars waarschijnlijk niet zitten te 
wachten op een werkwijze die een bouwkundige aannemer hen wil opleggen. Deze 
projectontwikkelaars hebben hun eigen werkwijze ontwikkeld op het gebied van bouwteams. 
Bovendien wordt de bouwkundige aannemer in de werkwijze bij grote projectontwikkelaars vaak 
pas in SO of misschien wel VO ingeschakeld. Voor het werken in een bouwteam, volgens dit 
draaiboek, is het dan al te laat aangezien één van de vereisten hiervan is om de bouwkundige 
aannemer al tijdens de voorbereidingsfase te selecteren zodat deze tijdens het opstellen van 
het PvE ook al betrokken is bij het proces. 
Wel zou het draaiboek door Van Wijnen bij samenwerking met een grote projectontwikkelaar als 
toetsingssinstrument gebruikt kunnen worden. Als Van Wijnen benaderd wordt voor deelname 
in een bouwteam, door een grote projectontwikkelaar, zou Van Wijnen de werkwijze volgens het 
draaiboek naast de te hanteren werkwijze van de projectontwikkelaar kunnen leggen. Hieruit 
komen de verschillen en overeenkomsten naar voren waarna mogelijk een compromis gesloten 
kan worden voor de toe te passen werkwijze in het bouwteam. 
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Na toetsing blijkt het draaiboek voornamelijk geschikt voor de interne organisatie bij Van 
Wijnen, de samenwerking met Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid en incidentele 
opdrachtgevers met vaak weinig ervaring op het gebied van bouwteams. Dit komt overeen met 
55% van de omzet voortkomend uit projecten die met een bouwteam worden uitgevoerd, zie 
figuur 12.1. Hiermee kan gezegd worden dat voor meer dan de helft van de omzet, die behaald 
wordt door middel van projecten die met een bouwteam worden uitgevoerd, het draaiboek kan 
worden ingezet om de samenwerking efficiënter te laten verlopen en hiermee is dus de 
doelstelling van dit onderzoek behaald. 
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12 Conclusies en aanbevelingen 

12.1 Conclusies 
Voor het vinden van de antwoorden op onderzoeksvragen zijn een aantal onderzoeks -en 
dataverwerkingsmetheden toegepast waarbij de output van een voorgaande 
onderzoeksmethode werd gebruikt als input van een nieuwe onderzoeks -of 
dataverwerkingsmethode. Terugkijkende kan vastgesteld worden dat de interviews van groot 
belang zijn geweest in de beantwoording van de onderzoeksvragen. De output van de 
interviews heeft gediend als input voor het stroomanalysediagram volgens de Porrasmethode 
waarvan de uitkomst heeft geleid tot de definitieve beantwoording van de onderzoeksvragen 
met betrekking tot de problemen die zich voor kunnen doen bij werken in bouwteamverband en 
de mogelijke oorzaken hiervan. 

De hoofdoorzaken, die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen, hebben aan de basis 
gestaan van het op te stellen hulpmiddel. Ze bepalen mede de invulling van het Programma 
van Eisen. De gevolgen van de hoofdoorzaken dienen met het hulpmiddel tot een minimum 
beperkt te worden. 

Organisatorische oorzaken: 
• Ontbreken bouwmanagementkwaliteiten bouwteam 
• Aannemer te laat betrekken in het proces 

Ontbreken gegeven op vereist tijdstip 

Structurele oorzaken: 
Ontbreken van een duidelijk en marktconform PvE 

• PvE strookt niet met het beschikbare budget 

Culturele oorzaken: 
• Teveel denken aan eigen belang 

Wantrouwen 
Starre houding bouwteamleden 
Niet nakomen gemaakte afspraken 

Per oorzaak kan nu bekeken worden of met het hulpmiddel kan worden voldaan aan de 
doelstelling: 

Als het bij partijen of bij de opdrachtgever ontbreekt aan bepaalde 
bouwmanagementkwaliteiten kan het draaiboek begeleiding geven bij het aansturen of 
het samenwerken in een bouwteam. Een opdrachtgever weet door middel van het 
draaiboek welke taken een bouwteam moet uitvoeren en welke taken afgerond moeten 
zijn voordat aan een volgende fase gestart kan worden. Door het onderdelen -en 
tekeningenoverzicht van een aantal cruciale taken in de verschillende fases is de 
opdrachtgever beter in staat de juiste vragen te stellen aan andere partijen, 
bijvoorbeeld met betrekking tot welke onderdelen tot een PvE behoren. 

• De bouwkundige aannemer wordt in het takendocument al in fase 0 betrokken bij het 
bouwteam. Op deze manier neemt hij deel aan het bouwteam voordat het Programma 
van Eisen en de budgetten worden opgesteld. Hij kan aan deze onderdelen positief 
bijdragen door zijn ervaring in bepaalde referentieprojecten en zijn kennis over de 
marktprijzen. 

• Door in takendocument aan te geven welke input vereist is voor een taak en welke 
output verkregen moet zijn voor een taak voltooid is, kunnen in ieder geval geen 
onduidelijkheden bestaan over wanneer welke informatie voorhanden moet zijn. Door 
ook nog eens aan te geven wie verantwoordelijk is voor welke taak en dus ook voor de 
output van die taak, die weer gebruikt wordt als input van een volgende taak, weet het 
team ook wie er aangesproken moet worden als bepaalde informatie ontbreekt. 

• Het ontbreken van een duidelijk en marktconform PvE wordt tot een minimum beperkt 
door de bouwkundige aannemer veel vroeger bij het proces te betrekken. Deze partij 
kan de overige bouwteampartners bijsturen en bovendien attenderen op mogelijke 
punten die zij over het hoofd ziet zodat een zo compleet mogelijk eisenpakket kan 
worden samengesteld. 
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• Door de architect en de bouwkundige aannemer te betrekken bij het bouwteam vóór het 
opstellen van het PvE kunnen deze aangeven wat wel en niet mogelijk is voor het 
budget dat de opdrachtgever tot zijn beschikking heeft. Ze kunnen aangeven of het 
noodzakelijk is voor de opdrachtgever om haar wensen en/ of haar budget aan te 
passen als dit niet met elkaar overeenkomt. Bovendien wordt ook voor de 1 e fase van 
het takendocument een Go/No Go moment ingesteld. Binnen het proces dat doorlopen 
moet worden om alle gewenste output te verkrijgen valt ook "Opstellen bouwbudget" 
met als output een sluitend bouwbudget voor de PvE-fase. Er kan dus niet met de VO
fase gestart worden voordat het budget en het PvE op elkaar afgestemd zijn . 
Het niet nakomen van afspraken wordt beperkt doordat het takendocument aangeeft 
wie verantwoordelijk is voor welke taak. De partijen weten dus wie ze aan moeten 
spreken als een bepaalde output niet verkregen is of als de tijdsplanning niet worden 
gehaald. Dit kan de partijen stimuleren om beter de gemaakte afspraken na te komen 
omdat zij nu verantwoordelijk kunnen worden gehouden. 
Door met het hulpmiddel de organisatorische en structurele oorzaken te verminderen 
door het aanbrengen van structuur en scheppen van duidelijkheid en orde kunnen ook 
de culturele oorzaken, die kunnen leiden tot problemen in een bouwteam, verminderd 
worden. Doordat voor elke partij duidelijk is wie wat moet doen en er duidelijk afspraken 
zijn gemaakt in de vorm van bouwteamvoorwaarden kan bijvoorbeeld mogelijk 
wantrouwen verminderen. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat culturele 
oorzaken natuurlijk ook altijd deels afhankelijk blijven van de vaardigheden, de instelling 
en de houding van de personen die deelnemen aan het bouwteam. Deze moet over de 
wil beschikken om te zorgen voor een effectieve samenwerking en het teambelang 
boven het eigen belang stellen . 

Er kan uit bovenstaande opsomming geconcludeerd worden dat is voldaan aan het 
verminderen van de mogelijke hoofdoorzaken met behulp van het hulpmiddel. Er moet echter 
ook nog gecontroleerd worden of de voordelen dat een bouwteam oplevert ten opzichte van 
andere samenwerkingsvormen, voortgekomen uit het literatuuronderzoek, niet aangetast zijn. 

De voordelen van werken in bouwteamverband luiden als volgt: 
Verkrijgen meest optimale prijs/kwaliteit verhouding; 

• Direct aanpakken problemen met behulp van een uitvoeringsdeskundige die ook 
deelneemt aan de ontwerpfase, waardoor men niet meer voor verrassingen tijdens de 
uitvoering komt te staan; 

• Inbreng van specialistische kennis van verschillende adviseurs; 
• Vroeg inzicht in de uitvoeringskosten; 

Als deze voordelen naast het opgestelde draaiboek worden gelegd is aantoonbaar dat het 
draaiboek deze voordelen versterkt. Zo wordt bijvoorbeeld nog steeds de specialistische 
kennis van verschillende adviseurs gebruikt en vroeg inzicht in de uitvoeringskosten 
verkregen. De bouwkundige aannemer wordt zelfs al eerder dan de ontwerpfase betrokken bij 
het proces. 

Uit de toetsing bleek dat de partijen , die mogelijk in de toekomst met dit draaiboek te maken 
krijgen, het een compleet en overzichtelijk hulpmiddel te vinden wat vooral in de 
samenwerking met een interne opdrachtgever en een externe incidentele opdrachtgever een 
positieve invloed op de samenwerking in bouwteams zal hebben. 
Hiermee kan uit geconcludeerd worden dat voldaan is aan de doelstelling. Er is een 
hulpmiddel opgesteld dat kan bijdragen aan de efficiëntie van bouwteams waarmee mogelijk 
de stagnatie in het voorbereidingsproces tot een minimum beperkt kan worden . 
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12.2 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Naar aanleiding van het onderzoek kunnen een aantal aanbevelingen afgegeven worden met 
betrekking tot vervolgonderzoek, namelijk: 

• Onderzoek naar bouwteams waarin verschillende bouwkundige aannemers 
plaatsnemen. 
In dit onderzoek is de onderzoeksdoelgroep afgebakend met betrekking tot de 
bouwkundige aannemer. Het onderzoek richt zich alleen op bouwteams waarin Van 
Wijnen deelneemt als bouwkundige aannemer. Een vervolgonderzoek zou zich kunnen 
richten op bouwteams waarin verschillende bouwkundige aannemers plaatsnemen om 
te kijken of de problemen die met dit onderzoek boven water zijn gekomen algemeen 
geldend zijn en hiermee ook het draaiboek in algemeen kan worden toegepast of dat 
zich andere problemen voordoen en er dus bij andere bouwkundige aannemers ook 
een ander of aangepast hulpmiddel opgesteld dient te worden. 

• Onderzoek naar oorzaken als "Gebrek aan kennis/tijd/capaciteit bouwteamleden" en 
"Marktwerking". 
In dit onderzoek is besloten om de oorzaken "Gebrek aan kennis/tijd/capaciteit 
bouwteamleden" en "Marktwerking" niet mee te nemen bij het opstellen van het 
hulpmiddel om dat dit oorzaken zijn die niet met een hulpmiddel opgelost kunnen 
worden. Er zou natuurlijk wel in de toekomst een onderzoek uitgevoerd kunnen worden 
naar hoe de marktwerking de problematiek in bouwteams beïnvloed. Net als een 
onderzoek naar "Gebrek aan kennis/tijd/capaciteit bouwteamleden" wat mogelijke 
adviezen af zou kunnen geven over hoe bedrijven hun wervingsbeleid van personeel 
kunnen afstemmen op de problematiek in bouwteams en de voorhanden zijnde 
financiële middelen waarover het bedrijf beschikt. 

• Onderzoek naar de culturele oorzaken. 
Met dit onderzoek is een hulpmiddel opgesteld waarmee de structurele en 
organisatorische oorzaken tot een minimum beperkt worden. Hiermee worden ook de 
culturele oorzaken positief beïnvloedt. Er zou echter een afzonderlijk onderzoek 
uitgevoerd kunnen worden naar de houding en instelling van afgevaardigden van 
partijen in een bouwteam, dus naar de psychische kant van deze oorzaken. Hier zou 
mogelijk uit kunnen volgen hoe partijen op elkaar afgestemd moeten worden om die 
culturele oorzaken te beperken. Dit zou bijvoorbeeld betrekking kunnen hebben op het 
vertegenwoordigen van alle mogelijke teamrollen in een bouwteam. 

Opstellen van tekeningenoverzichten voor cruciale taken in het stroomschema. 
Van Wijnen wordt geadviseerd om met een aantal projectleiders en werkvoorbereiders 
aan tafel te gaan zitten en te discussiëren over de onderdelen waaruit een Programma 
van Eisen, een Schetsontwerp, een Voorlopig Ontwerp en een Definitief Ontwerp dient 
te bestaan. Hieruit kan vervolgens een eenduidig te hanteren onderdelen -en 
tekeningenoverzicht voor Van Wijnen opgesteld worden. Dit is namelijk nu nog niet 
terug te vinden in de database bij Van Wijnen en daarom is bij het opstellen van dit 
onderzoek het tekeningenoverzicht van een andere bouwkundige aannemer gebruikt. 
Het kan echter zijn dat Van Wijnen hierover andere ideeën heeft en om het draaiboek 
compleet geschikt voor Van Wijnen te maken dient hier een eigen opgesteld 
tekeningenoverzicht aan toegevoegd te worden. 
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