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Inleiding 

Dit rapport bevat de bijlagen behorende bij het afstudeerrapport van het onderzoek naar de 
samenwerking in bouwteams en de effectiviteit van bouwteams dat is uitgevoerd ten tijde van het 
afstudeertraject voor de masteropleiding Architecture Building and Planning met als specialisatie 
Construction Technology. 

De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

"Het opstellen van een hulpmiddel om de effectiviteit 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 zelf is niet toegevoegd in dit bijlagenrapport maar is als een aparte uitgave in de 
vorm van een draaiboek bij het afstudeerrapport gevoegd. 

Bijlagen afstudeerrapport- Beryl Boijens 5 
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1. Bijlage 1: Het Gastbedrijf Van Wijnen 

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. 
Deze knelpunten kunnen vervolgens dienen als mogelijk onderwerp voor het afstudeeronderzoek. 
Door een van de gastspreker van het vak 'Cultuur en organisatie van de bouwnijverheid', namelijk 
Mevrouw Janssen werkzaam op de afdeling Human Resource Management bij Van Wijnen, 
werden wij erop geattendeerd dat de Van Wijnen Groep N.V. altijd openstaat voor stagiaires en 
samenwerking met afstudeerders. Aan de hand hiervan is contact opgenomen met Van Wijnen 
Eindhoven, dat ik na een aantal gesprekken mijn gastbedrijf kon noemen. 

1.2 Het gastbedrijf Van Wijnen Eindhoven 

De participerende observatie is, zoals gezegd, uitgevoerd bij Van Wijnen Eindhoven, wat onderdeel 
uitmaakt van de Van Wijnen Groep N.V. 

Van Wijnen Groep N.V. is één van de grotere bouwondernemingen en projectontwikkelaars van 
Nederland. Van Wijnen heeft zich gespecialiseerd in de bouw en ontwikkeling van diverse soorten 
huisvesting in de vorm van woningen, scholen, woon-zorgcomplexen, ziekenhuizen in de 
burgerlijke sector en bedrijven, kantoren, winkelcentra en sportaccommodaties in de utiliteitssector. 
Onder het credo van Van Wijnen valt het geloof in samenwerking, een directe benadering van de 
partijen, directe contacten en duidelijke afspraken. 

De Van Wijnen Groep N.V. is opgedeeld in 4 regio"s, die in totaal 22 vestigingen met bouw -en 
projectontwikkelingsactiviteiten onderbrengen. De vestigingen zijn zelfstandige werkmaatschappijen 
die ieder met een eigen identiteit opereren. De regionale ondernemingen worden vanuit het 
hoofdkantoor in Baarn ondersteund. 
De visie van de Van Wijnen Groep N.V. wordt als volgt omschreven (www.vanwijnen.nl): 

"Van Wijnen opereert vanuit een brede ervaringsbasis met realisme als constant uitgangspunt. Een 
project best ambitieus zijn. Ook initiëren wij graag nieuwe bouwplannen en zijn we niet bang voor 
uitdagingen, zolang deze projecten maar draagvlak hebben en de uitwerking gebaseerd is op 
gedegen, nuchtere analyses. Dus de ondernemer onderneemt en wil zich bezighouden met 
bouwen en niet met ingewikkelde bouwprojecten die waarschijnlijk niet uitgevoerd kunnen gaan 
worden. Verder streven we bij Van Wijnen naar continuïteit, binnen het bedrijf, maar ook met de 
opdrachtgevers. Dit is terug te zien in de "Meer dan bouwen" -aanpak, de garanties die vooraf 
worden geboden aan de opdrachtgever en het proberen aan te bieden van een concurrerende 
prijslkwaliteitverhouding. We zijn ondernemers en we stellen ons op als partners." 

Van Wijnen Eindhoven vormt samen met Van Wijnen Sittard en Van Wijnen Waalwijk de regio 
Zuid. Bij Van Wijnen Eindhoven zijn drie onderdelen van het bouwproces ondergebracht, namelijk 
calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering. De organisatiestructuur van De Van Wijnen Groep N.V. 
en Van Wijnen Eindhoven is weergegeven in figuur 1.1. 

Bij lagen afstudeerrapport - Beryl Boijens 6 
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Figuur 1. 1: Organisatiestructuur Van Wijnen Groep N. V. met behulp van www. vanwijnen.nl 
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1.3 Projectbeschrijving 

Tijdens de kalenderperiode van 4 september 2006 tot en met 3 november 2006 heb ik drie dagen 
per week bij Van Wijnen Eindhoven op kantoor geobserveerd. Er waren op dat moment drie 
projecten in uitvoering, namelijk De Groote Wielen, een woningbouwproject van 32 woningen te 
Rosmalen, Hotel Mitland in Utrecht en woningbouw Suytkade Fase 1 in Helmond. Verder zouden er 
ook nog twee projecten in de voorbereidingsfase zijn, namelijk Helicon Groene Campus op 
Suytkade in Helmond en de Waterblokken koopwoningen op Suytkade in Helmond. Beide projecten 
zouden met een bouwteam, als samenwerkingsverband tot stand komen en uitgevoerd worden. 
Deze zouden voor mij interessant zijn om te observeren. 

De ontwikkeling van Suytkade is een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Helmond en de 
Van Wijnen Groep N.V. 
Voor Van Wijnen Eindhoven is dit plangebied van groot belang, het zorgt voor continuïteit binnen 
de vestiging. Het plan voorziet in 1.000 woningen, 20.000 tot 40.000m2 kantoorruimte en 25.000m2 

aan 'schone'bedrijvigheid zoals het op www.suytkade.nl wordt genoemd. Verder zal er nog eens 
ruim 30.000m2 aan leisureactiviteiten vervaardigd worden, waaronder ook de Groene Campus van 
Helicon van 5.000m2

. Het plangebied is te zien in figuur 1.2. 

Figuur 1.2: Opzet van het plangebied Suytkade 

Aan de start van de observatieperiode werd al snel duidelijk dat de verwachtingen van begin juni 
2006, toen ik een gesprek had over de mogelijkheid om Van Wijnen als gastbedrijf te laten 
fungeren, te positief waren. De voorbereiding van de projecten Helicon Groene Campus en de 
Waterblokken verliepen moeizaam, terwijl deze beiden, behoren tot Suytkade. Het project dat zorgt 
voor de continuïteit van de vestiging Van Wijnen Eindhoven en dus ook van groot belang is op 
financieel gebied. 

Vanwege de tegenvallende voortgang van beiden projecten heb ik slechts een aantal 
bouwteamvergaderingen bij kunnen wonen. Maar als in juni de verwachting bestaat dat deze 
projecten zich midden in de voorbereidingsfase zullen bevinden in september 2006, hoe kan de 
samenwerking en de communicatie dan drie maanden later in september zo stroef verlopen? 

Na literatuuronderzoek, naar onder andere contractvormen, samenwerken, projectmanagement en 
werken in bouwteamverband en na het houden van interviews met werknemers bij Van Wijnen, 
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kwam ik erachter dat het vastlopen van de samenwerking in een bouwteam voor de aannemerij een 
groot knelpunt kan zijn. 

En dat terwijl voornamelijk de aannemers het bouwteam, als organisatievorm voor de voorbereiding 
-en uitvoeringsfase, zeer toejuichen. 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 effectiviteit 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. 
De uitvoering van deze randvoorwaarden blijken echter in de praktijk vaak na te laten. Dit heeft 
miscommunicaties, wantrouwen en mogelijk zelfs ruzies tot gevolg, waardoor de samenwerking 
vastloopt en het bouwproces stagneert. 

Bovenstaande bevindingen gaven mij genoeg redenen om dit onderwerp centraal te laten staan bij 
het afstudeeronderzoek en hier een probleem -en doelstelling bij te formuleren die terug te vinden 
zijn in hoofdstuk 1 van het afstudeerrapport zelf. 

BIJlagen afstudeerrapport Beryl Beijens 9 
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2. Bijlage 2: Literatuuronderzoek, Zelfsturende teams 

Er bestaan voor een bouwteam wel richtlijnen waarvan de meeste bouwpartners op de hoogte zijn, 
er bestaat echter geen hulpmiddel in de vorm van bijvoorbeeld een organisatiemodel volgens 
welke het bouwteam het beste kan functioneren. Om erachter te kunnen komen waar de 
problemen zich bevinden in bouwteams en hoe invulling te geven aan het te ontwikkelen van een 
hulpmiddel voor bouwteams, is ervoor gekozen op zoek te gaan naar een bestaand model waar de 
samenwerking binnen bouwteams mogelijk mee vergeleken kon worden. In de literatuur is 
informatie gevonden over zelfsturende teams, waarmee mogelijke een vergelijking met bouwteams 
mee gemaakt kon worden. In een zelfsturend team gaan werknemers binnen een organisatie 
zelfstandig samenwerken in autonome werkgroepen waarbij bepaalde doelen worden nagestreefd. 
Verder hebben ze meestal ook de bevoegdheid mensen aan te nemen, bonussen en 
loonsverhogingen uit te delen, mensen aan te sturen en te ontslaan. Eigenlijk neemt het team de 
taken over die van oudsher werden uitgevoerd door de chef (Holpp, 2000). 
In een bouwteam werken ook verschillende partijen samen aan het behalen van een einddoel, 
namelijk het succesvol ontwikkelen en voltooien van een bouwproject binnen de wensen, eisen en 
financiële mogelijkheden van de opdrachtgever. Bovendien beschikken allen die deelnemen aan 
het bouwteam ook over een bepaalde vrijheid in het nemen van beslissingen binnen dat 
bouwteam. Zij dienen niet constant verantwoording af te leggen aan hun hogere voordat ze een 
besluit kunnen nemen. In die zin werken zij dus ook zelfstandig. 

In figuur 2.1 is een model weergegeven waarin de succesfactoren voor teamvorming voor 
zelfsturende teams worden weergegeven en beschreven (Vroemen, 1995). Aan de hand van dit 
model kan het functioneren van een team geëvalueerd worden. 

Figuur 2.1: Model met de succesfactoren voor teamwerk (Vroemen, 1995) 

Bijlagen afstudeerrapport- Beryl Boijens 10 



De waarden hangen met elkaar samen, er kan bijvoorbeeld geen sprake zijn van open 
communicatie als er geen onderling respect is . Ook moeten de waarden enigszins in evenwicht 
zijn, bij onder -of oververtegenwoordiging komt er een slag in het wiel. Het model kan gebruik 
worden om het functioneren van een team te evalueren of om te toetsen in hoeverre een net 
opgericht team al een team is. 

Een voorwaarde bij de toepassing van het model voor zelfsturende teams is dat succesfactoren 
worden vertaald naar concreet gedrag. Pas dan kunnen teamleden elkaar aanspreken op het 
functioneren binnen het model. Ook hiervoor is een model van opgesteld waarbij elke succesfactor 
vertaald wordt in de opdracht, het resultaat ervan en gewenst en ongewenst gedrag. 

Opdracht: 
• Het team richting en focus geven 
• Prestatie -en resultaatgerichtheid bevorderen 
• Een uitdaging scheppen 
• Duidel ke afs n maken 

Gewenst gedrag: Ongewenst gedrag: 
• Eerst denken, dan doen • Zomaar ergens beginnen 
• Voortgang bewaken • Onduidelijke doelen stellen 
• Evalueren, toetsen • Geen terugkoppeling geven 
• Stimuleren tot beter • a's hanteren 

Opdracht: 
• Ruimte scheppen voor participatie 
• leders betrokkenheid vergroten 
• Denken, doen en beslissen meer integreren 
• T eest en saam heid 

Gewenst gedrag: Ongewenst gedrag: 
• iets van elkaar overnemen • De ander laten aanmodderen 
• iets voor elkaar overhebben • Elkaar afvallen 
• Elkaar steunen • Ongeïnteresseerd zijn 
• Zo tonen over het resultaat • Schuld afschuiven 

• 
• 
• 
• 

Gewenst gedrag: Ongewenst gedrag: 
• Elkaar volledig informeren • Informatie achterhouden 
• Elkaar feedback geven • Problemen niet bespreken 
• Voor je mening uitkomen • Vaag en onduidelijk zijn 
• Eerl • Roddelen over elkaar 
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Opdracht: 
• Productief maken van verschillen 
• 
• 
• 

Gewenst gedrag: Ongewenst gedrag: 
• Luisteren naar elkaar • Lachen om zwakkeren 
• De ander erbij betrekken • Zondebokken aanwijzen 
• Je tolerant opstellen • Anderen niet serieus nemen 
• Waarderi uits • 

• 
• 
• 
• 

Gewenst gedrag: Ongewenst gedrag: 
• Van fouten leren, evalueren • Fouten verdoezelen 
• lets nieuws proberen • iets nieuws ridiculiseren 
• Nieuwsgierig zijn • Het oude altijd verdedigen 
• De waarde van elk idee zien • Uitsluitend 

Opdracht: 
• CreativHeit en energie vrijmaken 
• Een sfeer van actiegerichtheid creëren 
• Daden aan woorden koppelen 
• Ondernem en durf bevorderen 

Gewenst gedrag: Ongewenst gedrag: 
• Vooruit kijken • Afwachten/afschuiven 
• Ideeën uitspreken • Anderen ontmoedigen 
• Voorstellen doen • Focus op belemmeringen 
• Verantwoord risico nemen • Roekeloos handelen 

Tabe/2.1: Vertaling van de succesfactoren naar concreet gedrag (Vroemen, 1995) 

Naast bovenstaande modellen over succesfactoren en deze vertaald naar concreet gedrag kunnen 
ook nog een aantal symptomen worden genoemd waaraan je kunt herkennen dat een zelfsturend 
team binnen een en dezelfde organisatie niet optimaal samenwerkt en daardoor niet tot goede 
resultaten zal komen, namelijk: 

• De teamleden weten niet van elkaar waar de ander mee bezig is. Het is essentieel dat in 
een goed werkend team ieder lid de essentiële bijdrage van elk ander teamlid kan 
opnoemen; 

• Binnen het team is geen kwaliteitsmaalstaf vastgelegd. De doelstelling van het team is 
niet algemeen bekend, men is meer gericht op persoonlijke taakstelling en daardoor vaak 
ook op eigen belang; 

• Armzalige besluitvorming, bijvoorbeeld door stemming omdat men het niet eens wordt en 
dat kan vaak weer komen doordat de doelstelling niet bekend is. Of omdat men 
discussies uit de weg wil gaan; 
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• Vanzelfsprekendheden worden binnen het team zonder meer aanvaard. Een goed 
functionerend team vraagt zich af waarom volgens een bepaald patroon gehandeld wordt 
en of het op een andere manier niet misschien beter kan. Een heldere doelstelling, grote 
motivatie en voldoende kritisch vermogen heeft hier ook weer invloed op; 

• Gebrek aan loyaliteit. In een echt team brengt men de buitenwereld niet achter de rug van 
de andere teamleden op hoogte van de problemen die zich binnen het team afspelen, de 
teamleden verdedigen elkaar naar de buitenwereld toe; 

• Reduceren van onzekerheid. Het team voelt zich niet machtig genoeg om zelfstandig 
beslissingen te nemen en vraagt voortdurend goedkeuring aan derden. Maar vaak zit er 
veel meer kennis en informatie in het team dan de leden beseffen, deze wordt echter niet 
optimaal gebruikt. Het team maakt dus niet gebruik van zijn eigen probleemoplossende 
vermogen. 

Verder kunnen er naast de succesfactoren natuurlijk ook een aantal faalfactoren voor zelfsturende 
teams worden beschreven, die vaak juist ontstaan omdat een team te hecht wordt door teamgeest 
en succes: 

• Onderlinge betrokkenheid vermindert kritisch vermogen. Het ontstaan van groupthink, 
waardoor mensen volledig opgaan in de hechte groep en een andere wijze van denken 
aannemen. Unanimiteit wordt belangrijker dan het beoordelen van alternatieven die 
mogelijk die unanimiteit in het geding zullen brengen; 

• Interactie in het team maakt besluiten riskanter. Besluiten van teams neigen soms 
riskanter te zijn dan besluiten van individuen. Teamleden gaan dan uit van het gevoel van 
gedeelde verantwoordelijkheid end durven meer; 

• Gezamenlijke verantwoordelijkheid is geen verantwoordelijkheid. Het probleem kan zijn 
dat uiteindelijk niemand meer de verantwoordelijkheid neemt, iedereen denkt dat de 
ander het wel doet; 

• In een goede sfeer durft niemand nog nee te zeggen. Dit wordt vaak veroorzaakt omdat 
de teamleden conflicten willen vermijden of omdat verschillen niet goed worden 
uitgesproken; 

• Wederzijdse aanpassing vermindert individualiteit. Er moet een zekere mate van 
overeenstemming zijn tussen de groepsleden. Er is altijd een bepaalde onderlinge druk 
om je aan te passen aan de groepsnormen. Wordt deze druk echter te hoog, dan zal 
deze invloed hebben op het denken en doen van de teamleden. Het individuele 
referentiekader wordt beïnvloedt door het referentiekader van de groep en uiteindelijk 
misschien wel vervangen. Terwijl het voor de effectiviteit van een team juist zo belangrijk 
is om gebruik te maken van de verschillen van de teamleden. 

• Door het succes wordt de buitenwereld inferieur. Succesvolle teams creëren vaak een 
sterke groepsgeest maar kunnen hierdoor ook teveel naar het team zelf gericht worden. 
Er ontstaat dan een wij-zij gevoel met de buitenwereld. Een probleem wat zich kan 
voordoen wanneer een hecht team met tegenslag in aanraking komt is dat de oorzaken 
alleen in de buitenwereld worden gezocht. Er wordt niet kritisch genoeg naar het team 
zelf gekeken en het team staat vaak niet meer open voor invloeden van buitenaf. 

Er dient echter niet vergeten te worden dat een tijdelijk projectteam, waartoe een bouwteam ook 
behoord, vaak verschilt van een (vaak permanent) werk of zelfsturend team binnen een en dezelfde 
organisatie. Een project is vrijwel altijd belangrijk, riskant en kostbaar. Met het slagen van het project 
gaan veel risico's gepaard, er mag dus niet teveel fout gaan. Er is echter relatief weinig tijd om een 
hecht en effectief team te vormen en daarbij is een project vaak ook nog eens onzeker. Een project 
is meestal eenmalig en er zijn dus weinig routines om op terug te vallen (Vroemen, 1995). Dit is ook 
een van de redenen geweest om af te stappen van de vergelijking tussen bouwteams en 
zelfsturende teams. Er bleken toch niet voldoende raakvlakken tussen bouwteams en zelfsturende 
teams te zijn om hier een vergelijking van te maken. Voornamelijk het feit dat in een bouwteam 
afgevaardigden van verschillende bedrijven plaats nemen maakt het heel moeilijk om er een 
zelfsturend team van te maken. Bij een zelfsturend team bijvoorbeeld is beloning een belangrijk 
aspect om mensen gemotiveerd te houden en dit gaat natuurlijk veel makkelijker bij een team 
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werkzaam bij één bedrijf. Ook ben je bij een groep werknemers van eenzelfde bedrijf er al bijna 
zeker van dat ze hetzelfde doel nastreven. Bij een bouwteam is dit een veel lastiger verhaal. Er 
bestaat toch een grote kans dat partijen voor eigen gewin gaan. Gaandeweg het onderzoek werd 
dan ook duidelijk dat de theorie over zelfsturende teams niet gebruikt zou gaan worden bij het 
ontwikkelen van het hulpmiddel voor bouwteams. 
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3. Bijlage 3: Interviews 

In deze bijlage wordt eerst de vragenlijst weergegeven die is gehanteerd tijdens de interviews met 
27 personen die de verschillende disciplines vertegenwoordigen in verschillende bouwteams waarin 
Van Wijnen plaatsneemt als bouwkundig aannemer. 
Vervolgens worden een aantal uitgewerkte interviews weergegeven waarna de interviewresultaten 
in een matrix zijn verwerkt en tot slot geanalyseerd. 

3.1 Vragenlijst interviews 

1. Wat is uw functie binnen de bouw? 

2. Op welke basis bent u uitgekozen voor deelname in het bouwteam en door wie? 

3. Op welk moment bent u toegetreden tot het bouwteam? 

4. Op basis waar van zijn de andere bouwteamleden uitgekozen? 
(Alleen bij een interview met een opdrachtgever) 

5. Waarom wilt u in bouwteamverband werken? 

6. Wat is uw eigen belang of het belang van uw bedrijf binnen het bouwteam? 

7. Wat is volgens u het gemeenschappelijke doel van dit bouwteam? 

8. Wat zijn volgens u valkuilen voor werken in bouwteamverband? 

9. Wat zijn volgens u de voordelen van werken in bouwteamverband? 

10. Wat zijn volgens u problemen waar u tijdens de huidige samenwerking in dit bouwteam 
tegen aan loopt, met mogelijke stagnatie in het bouwproces tot gevolg? 

11. Wat kan volgens u als oorzaken voor deze problemen gezien worden? 

12. Wat zijn de risico's en gevolgen voor u binnen een bouwteam bij stagnatie? 

13. Wat had het bedrijf dat u vertegenwoordigt achteraf gezien anders moeten doen ter 
voorkoming van problemen of het beter functioneren van het bouwteam? 

14. Wat zou er volgens u veranderd moeten worden in de werkmethodes van bouwteams om het 
proces beter te laten verlopen? 

15. Wanneer een project, met een bouwteam als organisatievorm, tot een goed resultaat werd 
volbracht, wat of wie is hier volgens u verantwoordelijk voor? 
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3.2 Uitgewerkte interviews 

Datum: 12-07-07 
Discipine: Bouwkundig aannemer 
Bouwteam: Helicon , Helmond 

1. Wat is uw functie binnen de bouw? 
Hoofd werkvoorbereiding Van Wijnen Eindhoven. 

2. Bent u ook op basis van deze functie uitgekozen voor het bouwteam of vervult u hier ook 
andere taken? 
Van Wijnen Eindhoven is een nog vrij jonge en groeiende vestiging. Ten tijde van de start van het 
bouwteam van Helicon was Eindhoven eigenlijk nog onderbezet en werd ik dus uitgekozen om deel 
te nemen in dit bouwteam bij gebrek aan algemene projectleider in dienst bij Van Wijnen 
Eindhoven die normaal gesproken deze taak op zich zou nemen. 

3. . Door wie bent u uitgenodigd om deel te nemen aan dit bouwteam? 
Door middel van een Europese Aanbesteding is Van Wijnen Eindhoven uitgekozen voor de 
uitvoering van dit bouwproject. Ook heeft Van Wijnen Eindhoven hierbij een aantal referenties van 
schoolprojecten van Van Wijnen Noord getoond. 

4. Op welk moment bent u toegetreden tot het bouwteam? 
Ten tijde van het SO. Eigenlijk nog eerder zelfs . Van Wijnen heeft namelijk een prijs ingediend op 
basis van 2 A3 tekeningen waarop een massastudie van de school te zien was. 

5. Wat is uw eigen belang binnen dit bouwteam? 
Het eigen belang van Van Wijnen is om tegen een zo goedkoop mogelijke prijs een kwalitatief 
hoogwaardig project neer te zetten, waarbij wij ook nog wat geld kunnen verdienen want daar 
draait het uiteindelijk allemaal om. Helicon had aan de start van het bouwteam ook nog kunnen 
dienen als referentie voor toekomstige inschrijvingen op schoolgebouwen, maar na vele 
veranderingen is het gebouw wel steeds minder mooi geworden. Verder wil Van Wijnen na afloop 
een tevredenheidsverklaring verkrijgen van de opdrachtgever wat vervolgens bij latere 
schoolprojecten ook weer getoond kan worden. 

6. Wat is volgens u het gemeenschappelijke doel van dit bouwteam? 
Tegen een zo goedkoop mogelijke prijs een kwalitatief hoogwaardig project neer te zetten dat 
voldoet aan het PvE van de opdrachtgever. 

7. Wat zijn volgens u valkuilen voor werken in bouwteamverband? 
Binnen een bouwteam worden de constructeur en architect vaak uitgeknepen door de 
opdrachtgever zodat deze meer geld verdient. De aannemer kent echter ook allerlei trucs om geld 
te verdienen. Deze trucs zullen toegepast worden zodra de neuzen niet meer dezelfde kant 
opstaan. Er moet constant bewaakt worden dat het doel duidelijk blijft en dat men elkaar ook gewin 
gunt. 

8. Wat zijn volgens u problemen waar u tijdens de huidige samenwerking in dit bouwteam 
tegen aan loopt, met mogelijke stagnatie in het bouwproces tot gevolg? 
Afspraken over de prijs werden maar niet vastgelegd, men heeft maanden gediscussieerd over wat 
wel en niet binnen het budget dat de aannemer had opgesteld viel. Ook het onderkennen van 
risico's in het ontwerp is een kritiek punt geweest. Dit is niet altijd gelijk geconstateerd waardoor de 
prijs uiteindelijk weer duurder uitviel dan vooraf beraamd. Met risico's in het ontwerp moet gedacht 
worden aan onderdelen met lange levertijd, beperkte ruimte voor de montage van bepaalde 
elementen of problemen met de logistiek van materiaalaanvoer. 
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9. Wat kan volgens u als oorzaken voor de problemen en dus de stagnatie gezien worden? 
Ik denk dat de wisselingen binnen het bouwteam, wisseling dus binnen de vertegenwoordigers van 
de partijen, onder andere bij onszelf van grote invloed zijn geweest. Wisselingen vertroebelen 
namelijk afspraken en vaak worden discussies twee keer gevoerd wat allemaal weer veel extra tijd 
kost en bij het doorspelen van afspraken en informatie gaat er ook altijd wel iets van informatie 
verloren. 

10. Wat zijn de risico's en gevolgen voor u binnen een bouwteam bij stagnatie? 
Het zijn natuurlijke voornamelijk financiële risico's die meespelen. Als de kosten die gemaakt 
worden tijdens de voorbereidingsfase, bijvoorbeeld door het steeds bijstellen en berekenen van 
budget en dergelijke, geboekt worden op het project dan blijft er minder budget over voor de 
uiteindelijke uitvoering. Dit kan voor mijzelf zeer demotiverend werken. Als de gemaakte kosten 
tijdens de voorbereiding geboekt worden op de algemene kosten van Van Wijnen Eindhoven dan 
rijzen deze de pan uit en vaak komen die dan ook niet overeen met de verwachtingen van dat 
boekjaar. 

11. Wat had u achteraf gezien anders moeten doen binnen de samenwerking in dit bouwteam? 
Van Wijnen had veel harder moeten optreden en erop moeten hameren dat het budget uit de hand 
liep en weigeren verder te werken voor er een oplossing verzonnen was. Hier moet men echter ook 
weer mee oppassen want conflicten komen de samenwerking helemaal niet ten goede. 

12. Wat zou er volgens u veranderd moeten worden in de werkmethodes van bouwteams in het 
algemeen om het proces beter te laten verlopen? 
Beslismomenten worden genomen op basis van goed vertrouwen omdat sancties op het nemen 
van beslissingen en wel of niet tijdig voltooien van het werk vloeken met de bouwteamgedachte. 
Het zou echter wel kunnen werken een soort van checklist op te stellen die afgewerkt moet zijn 
voor men binnen het bouwteam van bijvoorbeeld SO overstapt op VO. 

13. Wanneer een project, met een bouwteam als organisatievorm, tot een goed resultaat werd 
volbracht, wat of wie hier volgens u verantwoordelijk voor? 
Alle partijen gezamenlijk op voorwaarde dat ze creatief zijn, alternatieven aandragen, de 
opdrachtgever wijzen op voor en nadelen van bijvoorbeeld een bepaalde uitvoeringstechniek en 
ook is het belangrijk dat de aannemer openstaat voor de waarde die de architect hecht aan de 
esthetica van het uiterlijk van een gebouw. 

14. Mijn doelstelling is het ontwikkelen van een hulpmiddel voor bouwteams om de stagnatie 
ten gevolge van problematiek te beperken. Heeft u ook al eens hier over nagedacht en hoe 
zou u hier invulling aan geven? 
Ik zou vooral proberen beslismomenten in te voeren. Hoewel dit moeilijk zal worden aangezien 
hieraan voldaan moet worden op goed vertrouwen omdat het opleggen van sancties weer niet 
strookt met de bouwteamgedachte. Het idee van het opstellen van een checklist spreekt me wel 
aan. Hierin kan da afgevinkt worden welke voortgang wordt gemaakt en hoe men de 
samenwerking het beste kan aanpakken. 
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Datum: 16-08-07 
Discipline: Bouwkundig aannemer 
Bouwteam: 127 appartementen Breda 

1. Wat is uw functie binnen de bouw? 
Projectcoördinator. 

2. Op welke basis bent u uitgekozen voor deelname in het bouwteam en door wie? 
Bij Van Wijnen werkt een commercieel persoon die verantwoordelijk is voor acquisitie en zo 
opdrachten binnen haalt. Zodra Van Wijnen is ingehuurd wordt er een projectcoördinator ingezet 
om deel te neme aan het bouwteam als vertegenwoordiger van Van Wijnen. Soms wordt een 
aannemer ook uitgekozen op basis van reciprociteit. Dat wil zeggen dat de aannemende partij 
nog iets tegoed heeft van de opdrachtgever door bijvoorbeeld verlies op een ander werk en 
daarom een nieuw project krijgt. 

3. Op welk moment treedt u normaal gesproken toe tot een bouwteam? 
Tijdens de SO fase. 

4. Op basis waar van zijn de andere bouwteamleden uitgekozen? 
(Alleen bij een interview met een opdrachtgever) 
Niet van toepassing. 

5. Wat is uw eigen belang of het belang van uw bedrijf binnen het bouwteam? 
Geld verdienen en proberen zoveel mogelijk de eigen bekende bouwmethode toe te passen om 
zo mogelijke foute uit onervarenheid te voorkomen. Ook is het belangrijk voor een aannemer om 
zo snel mogelijk in te kunnen grijpen in foute beslissingen en in te grijpen in techniek en kosten. 

6. Wat is volgens u het gemeenschappelijke doel van dit bouwteam? 
Gezamenlijk met respect voor elkaars belangen het project binnen het PvE uit te voeren. 

7. Wat zijn volgens u valkuilen voor werken in bouwteamverband? 
Teveel denken aan het eigen belang die vaak in conflict zijn met de belangen van andere partijen. 
Elke partij wil voor zichzelf zoveel mogelijk winst maken maar de wijze waarop deze winst 
behaald kan worden, bijvoorbeeld met een bepaalde bouwmethode, moet natuurlijk wel technisch 
haalbaar zijn. Aan de andere kant moet er ook op gelet worden dat je als partij niet teveel met de 
andere partijen meegaat om vriendjes te blijven en conflicten uit te weg te gaan, want uiteindelijk 
worden er adviseurs ingezet vanwege hun specialisme en deze moeten zich dan niet teveel door 
andere partijen laten beïnvloeden en afstappen van hun eigen ideeën. 

8. Wat zijn volgens u problemen waar u tijdens de huidige samenwerking in dit bouwteam 
tegen aan loopt, met mogelijke stagnatie in het bouwproces tot gevolg? 
Bent u ook nog tegen een specifiek probleem op u werkgebied aangelopen? 
Bij dit bouwteam hebben zich op het gebied van samenwerking eigenlijk niet veel problemen 
voorgedaan. Het bouwteam is gestart in maart 2007 en de bouw dient volgens planning in 
november 2007 te starten. Vooralsnog ligt het bouwteam op schema, het bevind zich in een 
vergevorderde VO fase. Het enige probleem is dat de infrastructuur rondom dit gebied nog niet 
klaar is. Dit kan problemen opleveren aangezien men niet kan starten met de bouw als de wegen 
naar het gebied nog niet liggen en de aanleg van de riolering nog niet afgerond is. Dit heeft echter 
niets met de samenwerking te maken. Bovendien moet bij de gemeente elk fase ontwerp 
goedgekeurd worden, een soort voortoetsing door een aantal architecten en deze zijn nog bezig 
met de SO fase, terwijl het bouwteam zich dus al in VO bevind . Mocht die goedkeuring niet 
komen dan kan er wel mogelijk stagnatie optreden aangezien het ontwerp dan aangepast moet 
worden. 
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Over het algemeen zijn de problemen meestal het budget, dat niet bekend is (vaak is dit het 
laatste redmiddel voor de opdrachtgever, hij wil zich niet helemaal blootgeven(?)) of de 
opdrachtgever heeft teveel eisen die niet binnen het budget uitgevoerd kunnen worden. Een 
ander probleem is summiere gegevensverstrekking en wijzigingen in het ontwerp. 
Bij Breda is de raming hoger dan het budget en dus zouden er bezuinigingen doorgevoerd 
moeten worden, dit is tot op vandaag echter nog niet gebeurd. Ik verwacht dus ook dat er meer 
budget beschikbaar is maar de opdrachtgever dit in eerste instantie niet bekend wilde maken om 
zijn wensen en eisen uitgevoerd te krijgen voor een zo laag mogelijk bedrag. 

9. Wat kan volgens u als oorzaken voor deze problemen gezien worden? 
Partijen willen zoveel mogelijk winst maken en daardoor proberen ze met zo weinig mogelijk 
middelen het einddoel te behalen. De opdrachtgever laat de adviseurs vaak pas zo laat mogelijk 
tekenen omdat ze anders door wijzigingen wel drie of vier keer moeten tekenen wat weer geld en 
tijd kost. Op deze manier zijn er weinig gegevens beschikbaar en kan de constructeur 
bijvoorbeeld pas beginnen als de architect klaar is met de tekeningen. De aannemer kan daardoor 
vaak niet de markt op voor aanvraag van materialen en dergelijke maar hij kan de andere partijen 
niet dwingen tot het maken van tekeningen en het beschikbaar stellen van gegevens . Ook zijn er 
vaak onvolledige tekeningen en gegevens maar zou echt niet weten hoe dit te veranderen. Naar 
mijn idee is elke partij zelf verantwoordelijkheid en zou volledige informatie af moeten leveren. 
Bovendien wordt de aannemer of anders adviserende partijen te laat ingeschakeld waardoor er in 
een latere fase allerlei aanpassingen gemaakt moeten worden wat weer financiële gevolgen 
heeft. 
Ook moet er op gelet worden met welk type opdrachtgever men te maken heeft in een bouwteam. 
Een zeer ervaren ontwikkelaar zal door zijn ervaring de bouwkundig aannemer later in schakelen 
terwijl het bijvoorbeeld voor een onervaren opdrachtgever essentieel kan zijn om de aannemer al 
te laten meedeken in bijvoorbeeld het PvE. 

10. Wat zijn de risico's en gevolgen voor u binnen een bouwteam bij stagnatie? 
Het niet kunnen inzetten van je werknemers en het niet behalen van de omzet in een bepaalde 
tijdsperiode. 

11. Wat had Van Wijnen achteraf gezien anders moeten doen voor het functioneren van dit 
bouwteam? 
Binnen dit bouwteam hebben zich nog niet echt problemen voorgedaan, waardoor ik hierover nog 
geen uitspraken kan doen. Uit mijn ervaring in andere bouwteams vind ik dat aannemers zich 
vaak harder zouden moeten opstellen, niet te meegaand zijn en niet verder werken op basis van 
onvolledige gegevens wat in een later stadium tot problemen, aanpassingen of fouten kan leiden. 
Doen deze fouten zich voor dan wordt jij namelijk als aannemer hierop aangekeken door de 
opdrachtgever, in eerste instantie heb je namelijk op basis van onvolledige gegevens ingestemd 
om verder te werken. Vaak is de aannemer ook te goed van vertrouwen richting de 
opdrachtgever, vaak om conflicten uit de weg te gaan. Een voorbeeld is dat de opdrachtgever 
zegt de verkoopstukken/tekeningen te hebben gecontroleerd en achteraf blijken de verkochte 
woningen niet helemaal overeen te komen met de gebouwde woningen, bijvoorbeeld een deur die 
op een andere plek is geplaatst. Dit kan natuurlijk problemen opleveren met kopers. 

12. Wat zou er volgens u veranderd moeten worden in de werkmethodes van bouwteams in het 
algemeen om het proces beter te laten verlopen? 
Het naleven van regels zou veel strenger bewaakt moeten worden en fase afsluiting is heel 
belangrijk. Bovendien moeten alle partijen en vooral de aannemer zich bedienen van een goed 
risicomanagement wat kan door het vastleggen van alle gegevens, besluiten en taken die 
uitgevoerd worden en op basis van welke stukken deze taken worden uitgevoerd. Dit kan in een 
later stadium als zich problemen voordoen dienen als bewijs wie er verantwoordelijk is. 
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13. Wanneer een project, met een bouwteam als organisatievorm, tot een goed resultaat werd 
volbracht, wat of wie hier volgens u verantwoordelijk voor? 

In principe alle partijen samen met een goede aansturing van een ervaren opdrachtgever. Vaak 
laat de opdrachtgever de aannemer de kar trekken wat in mijn ogen voor die aannemer riskant is 
aangezien de aannemer dan in feite alles kan bepalen en het gebouw dus achteraf anders kan 
uitvallen dan de opdrachtgever in eerste instantie voor ogen heeft. Als die afspraken dan niet 
genoteerd zijn, kan de opdrachtgever de aannemer aansprakelijk stellen. 
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Datum: 11-09-07 
Discipline: Installatieadviseur 
Bouwteam: Waterblokken, Suytkade Helmond 

1. Wat is uw functie binnen de bouw? 
Ik houd me voornamelijk bezig met het commerciële verhaal bij ons bedrijf. Ik neem deel voor in 
ontwikkelteams tot en met afgifte van de opdracht voor de installatietechniek in de hoop de 
opdracht uiteindelijk ook te mogen uitvoeren. Het kan ook gebeuren dat wij alleen deelnemen in het 
voortraject en adviezen afgeven. 

2. Op welke basis bent u uitgekozen voor deelname in het bouwteam en door wie? 
Wij zijn door Van Wijnen benaderd. Wij hebben in het verleden al veel samengewerkt. 

3. Op welk moment bent u toegetreden tot het bouwteam? 
Ten tijde van het VO ben ik toegetreden. 

4. Op basis waar van zijn de andere bouwteamleden uitgekozen? 
(Alleen bij een interview met een opdrachtgever) 

5. Waarom wilt u in bouwteamverband werken? 
Geen antwoord op gekregen. 

6. Wat is uw eigen belang of het belang van uw bedrijf binnen het bouwteam? 
Het versterken met de relatie van Van Wijnen Eindhoven . Dat is voor ons belangrijker dan het 
daadwerkelijk binnen halen van de uitvoering van de opdracht. 

7. Wat is volgens u het gemeenschappelijke doel van dit bouwteam? 
In een zo vroeg mogelijk stadium alle problematiek tackelen in het bouwteam ter verkrijging van 
een optimaal bouwproces. 

8. Wat zijn volgens u valkuilen voor werken in bouwteamverband? 
Er moet opgepast worden dat partijen niet teveel risico's gaan indekken en winst willen maken. Dit 
zou namelijk nadelig voor de opdrachtgever die zijn budget dan niet zou halen. 

9. Wat zijn volgens u de voordelen van werken in bouwteamverband? 
Het feit dat je nu al in de voorbereidingsfase tegen problemen aanloopt en deze aanpakt. Bij 
aanbesteden bestaat vaak de kans dat je dubbele kosten krijgt omdat tijdens het uitvoeringstraject 
nog allerlei aanpassingen aan de tekeningen gedaan moeten worden. 

10. Wat zijn volgens u problemen waar u tijdens de huidige samenwerking in dit bouwteam 
tegen aan loopt, met mogelijke stagnatie in het bouwproces tot gevolg? 
Het budget was wel erg krap aan de start vergelijkend met het PvE wat hiernaast was gelegd. Toch 
zijn de partijen doorgehobbeld wetende dat het budget niet gehaald kon worden. De opdrachtgever 
had op dat moment knopen moet doorhakken: kiezen voor lagere kwaliteit of het budget bijstellen. 
Het ontwerp van de architect bevond zich bovendien in een spanningsveld tussen mooi en 
betaalbaar. Hoe verder het ontwerp zich ontwikkelde, hoe meer dure details zichtbaar werden. Ook 
op dat moment heeft de opdrachtgever niet ingegrepen. Echter de starre houding van de architect 
speelde hier ook weer een rol en de kwaliteitseisen van de gemeente. 
Over het budgetprobleem kan ook nog gezegd worden dat de prijs van de aannemer is beraamd 
tijdens een laagconjunctuur. De laatste jaren is de economie weer aangetrokken en hebben zich 
veel prijsstijgingen in materiaalkosten en diensten van onderaannemers voorgedaan. Daardoor 
komt die beraamde prijs uit 2005 niet meer overeen met de prijs waarvoor de aannemer nu zegt 
het project uit te kunnen voeren. 

Bijl agen afstudeerra ppuri - Be1 yl Boijens 21 



Bevorderen van de effect lvitelt van bouwt ams 

11. Wat kan volgens u als oorzaken voor deze problemen gezien worden? 
Zie vraag 10. 

12. Wat zijn de risico's en gevolgen voor u binnen een bouwteam bij stagnatie? 
Wijzelf lopen niet zozeer een risico. Wij zijn een prijs overeengekomen en wij zijn vaak ook niet de 
boosdoener als er zich budgetproblemen voordoen. Daarom krijgen wij meerwerk ook meestal wel 
vergoed. 

13. Wat had het bedrijf dat u vertegenwoordigt achteraf gezien andere moeten doen ter 
voorkoming van problemen of het beter functioneren van het bouwteam? 
Ik geloof niet dat wij veel anders hadden kunnen of moeten doen. Als adviseur hebben we eigenlijk 
maar weinig invloed. Grote beslissingen en hoge kosten zijn toch voornamelijk zaak van de 
aannemer en de opdrachtgever. 

14. Wat zou er volgens u veranderd moeten worden in de werkmethodes van bouwteams om het 
proces beter te laten verlopen? 
Ik denk dat het zou kunnen helpen als aan de start van het proces elke partij een maximaal budget 
krijgt toegewezen waarvoor ze moeten tekenen het werk voor dit bedrag te kunnen voltooien. 
ledere partij moet vervolgens de verantwoordelijkheid voor echt toegewezen budget nemen en dit 
strikt bewaken. Nu wordt die budgetverdeling ten tijde van het bouwteam verdeeld. 

15. Wanneer een project, met een bouwteam als organisatievorm, tot een goed resultaat werd 
volbracht, wat of wie hier volgens u verantwoordelijk voor? 
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goede leidinggeving en het uitzetten van de 
communicatielijnen waarbinnen het team vervolgens gezamenlijk het eindproduct moet realiseren. 
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Datum: 17-09-07 
Discipine: Installatieadviseur 
Bouwteam: Maasboulevard 

1. Wat is uw functie binnen de bouw? 
Mijn functie bij de Maasboulevard is dan projectmanager van de technische installaties op 
adviesgebied. 

2. Op welke basis bent u uitgekozen voor deelname in het bouwteam en door wie? 
Dit project loopt al sinds 1991. Het bouwteam is echter pas in 2004 opgestart. In de jaren '90 heb 
ik voor het bedrijf waar ik voor werk dit project verworven op basis van ervaring en kennis van dit 
soort grote projecten. 

3. Op welk moment bent u toegetreden tot het bouwteam? 
Toen het project nog in ontwikkeling was en er alleen een aantal schetsontwerpen lagen ben ik 
betrokken bij het project. Bij het bouwteam dat pas in 2004 is gestart ben ik vanaf fase 1 
betrokken geweest. 

4. Op basis waar van zijn de andere bouwteamleden uitgekozen? 
(Alleen bij een interview met een opdrachtgever) 

5. Waarom wilt u in bouwteamverband werken? 

6. Wat is uw eigen belang of het belang van uw bedrijf binnen het bouwteam? 
Het behalen van winst ten eerste. Verder is dit project van een dergelijke omvang en moeilijkheid 
dat het voor ons een technische uitdaging is en als referentie gebruikt kan worden. 

7. Wat is volgens u het gemeenschappelijke doel van dit bouwteam? 
Het realiseren van dit project binnen de randvoorwaarden van de opdrachtgever op het gebied 
van tijd en budget en daarmee verbonden te behalen kwaliteit. 

8. Wat zijn volgens u valkuilen voor werken in bouwteamverband? 
Ik zie eigenlijk relatief weinig valkuilen voor werken in bouwteamverband. Er moet wel zorg 
gedragen worden dat het gestelde budget bewaakt wordt wat alleen mogelijk is als de 
randvoorwaarden goed omschreven zijn en de duidelijke afspraken in het contract zijn vastgelegd. 
Verder moeten partijen elkaar respecteren en elkaar vrij laten ideeën aan te dragen en fouten toe 
te geven. Het voortraject stagneert voornamelijk door financiën dus heirover moeten goede 
afspraken worden gemaakt. 

9. Wat zijn volgens u de voordelen van werken in bouwteamverband? 
Door werken in bouwteam zijn alle problemen in het ontwerp als het goed is opgelost waardoor er 
tijdens de bouw geen oplossingen verzonnen moeten worden en de bouw dus sneller verloopt. 
Men komt geen onverwachte verrassingen tegen tijdens de uitvoering. Verder kan met een 
bouwteam bespaard worden op kosten . ledereen zit met elkaar aan tafel en zoekt naar 
oplossingen. Op deze manier kunnen sommige fase ook overlappen of overgeslagen worden wat 
dus minder tijd kost en ook minder tekenwerk en dergelijke wat weer kosten bespaard. Voorwarde 
is wel dat partijen zich niet gepasseerd moeten gaan voelen als bijvoorbeeld de architect met de 
aannemer een afspraak maakt zonder daar ook de installatieadviseur of iets bij te betrekken. Dit 
allemaal in het kader van tijdwinst. 
Bij bouwteams worden in een vroeg stadium de risico's en verantwoording bij alle partijen 
neergelegd. Dit is denk vooral voordelig voor de aannemer. 
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10. Wat zijn volgens u problemen waar u tijdens de huidige samenwerking in dit bouwteam 
tegen aan loopt, met mogelijke stagnatie in het bouwproces tot gevolg? 
Ik zie de samenwerking van de Maasboulevard niet echt als een bouwteam omdat de aannemer 
pas laat betrokken is bij het project waardoor deze niet kon ingrijpen in bouwmethodes en is er 
pas achteraf op zoek gegaan naar goedkopere alternatieven wat alleen maar tijd kost. Tijdens het 
ontwerpen hebben adviseurs steeds richtprijzen afgegeven maar deze kloppen natuurlijk nooit 
met de marktprijzen die een aannemer geeft waardoor dus die budgetproblemen zijn ontstaan. 
Bovendien waren de stukken op basis waarvan de aannemer een prijs moest vormen niet 
compleet, waardoor hij de risico's gaat indekken en dus een hogere prijs vraagt, met 
budgetoverschrijding tot gevolg. 
Waarom is de aannemer denkt u zo laat betrokken in het proces? 
Ik denk door slechte ervaringen met een bouwteam bij Mosae Forum en omdat de opdrachtgever 
een goede prijsindicatie wilde hebben van de aannemer. Bij de opdrachtgever hebben ze gedacht 
een betere prijsindicatie te krijgen als het ontwerp al klaar was. 
Verder heeft zich vertraging voorgedaan door invloed van derden zoals de gemeente en 
Rijkswaterstaat die vergunningen moeten afgeven voor de diepwand en dergelijke. Ook staat er 
op het grondgebeid een monumentaal gebouw wat de uitvoering bemoeilijkt en waar rekening 
mee gehouden moet worden. 
En als laatste moet vermeld worden dat het gewoon een complex project is wat veel technische 
problemen met zich meebrengt omdat het gebouwd moet worden in de winterbedding van de 
maas. Tijdens de boringen in de grond kwam op een gegeven moment ook nog een badhuis 
boven water waar weer rekening mee gehouden moest worden. 

11. Wat kan volgens u als oorzaken voor deze problemen gezien worden? 
Zie vraag 10. 

12. Wat zijn de risico's en gevolgen voor u binnen een bouwteam bij stagnatie? 
Voor ons zijn er geen risico's aan gebonden op het gebied van planning en dergelijk. Wij zijn een 
te groot bedrijf voor stagnatie van een project om hier invloed op te hebben . Op financieel gebied 
zijn wij voor onze werkzaamheden een vaste prijs overeengekomen met de opdrachtgever. 

13. Wat had het bedrijf dat u vertegenwoordigt achteraf gezien andere moeten doen ter 
voorkoming van problemen of het beter functioneren van het bouwteam? 
Ik vind dat iedere partij in het bouwteam breinplicht heeft. Zij moeten melden zodra hen iets opvalt 
in het ontwerpproces of andere ideeën hebben die het proces ten goede komen ongeacht of deze 
ideeën ook daadwerkelijk gebruikt worden. Installateur hebben meestal geen grote invloed maar 
moeten wel proberen mee te denken en in ieder geval niet remmend werken. De bouwkundige 
partijen en de financiën bepalen uiteindelijk de koers die gevaren wordt. 

14. Wat zou er volgens u veranderd moeten worden in de werkmethodes van bouwteams om 
het proces beter te laten verlopen? 
Ik vind het een prima samenwerkingsverband mits het raamcontract en de randvoorwaarden voor 
alle partijen duidelijk zijn en contracten slechts eenduidig uitgelegd kunnen worden. Risico's in de 
ontwikkeling en realisatie worden het beste ondervangen omdat medepartners hierin delen vanaf 
een vroeg stadium. 

15. Wanneer een project, met een bouwteam als organisatievorm, tot een goed resultaat werd 
volbracht, wat of wie hier volgens u verantwoordelijk voor? 

Het team gezamenlijk . 
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Datum: 19-09-07 
Discipline: Projectontwikkelaar 
Bouwteam: Maasboulevard, Venlo 

1. Wat is uw functie binnen de bouw? 
Ik ben projectontwikkelaar. 

2. Op welke basis bent u uitgekozen voor deelname in het bouwteam en door wie? 
De ontwikkelaar heeft in Venlo grond verworven en met de gemeente een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten voor dit project. Dit heeft in de jaren '90 plaats gevonden. In 
2004 is een realisatieovereenkomst gesloten. 

3. Op welk moment bent u toegetreden tot het bouwteam? 
Wij hebben dit project in ontwikkeling dus vanaf het kopen van de grond in 1989. Ikzelf ben vanaf 
1999 betrokken bij dit project. 

4. Op basis waar van zijn de andere bouwteamleden uitgekozen? 
(Alleen bij een interview met een opdrachtgever) 
De 2 architecten zijn uitgekozen op basis van hun ervaring en kwaliteit die zij neerzetten en de 
uitstraling (esthetica) die zij aan gebouwen meegeven. 
De adviseurs, zowel de constructie, installatie en bouwfysisch adviseur, zijn benaderd op basis van 
voorgaande samenwerking en hun reputatie. Nadat de keuze is gevallen op een bepaalde adviseur 
wordt samen gekeken of we het eens kunnen worden over de prijs. Wij, als ontwikkelaar, moeten 
namelijk kennis van de bouw in huis halen en laten dit dan ook niet afhangen van geld. Kiezen dus 
niet een adviseur op basis van zijn laagste prijs, het gaat ons om de kwaliteit die de adviseur levert. 
Verder is de keuze voor de aannemer, Van Wijnen en Jongen, die voor dit project een tijdelijke 
VOF hebben gevormd, gebaseerd op reciprociteit. Van Wijnen beschikt over veel ontwikkelgronden 
in Brabant en Noord Limburg. Deze dragen ze over aan ons in ruil voor de toewijzing van de 
uitvoering van het project terplekke. 
In verband met slechte ervaringen met werkdruk bij Mosae Forum hebben we ervoor gekozen om 
bij dit project een bouwmanagementbureau in te schakelen. Willen we dit project zelf managen dan 
moeten hier veel mensen van ons op gezet worden terwijl die ook nodig zijn op andere projecten. 

5. Wat is uw eigen belang of het belang van uw bedrijf binnen het bouwteam? 
Ten eerste willen we winst maken. Verder speelt er nog een ander belang namelijk dat er 
momenteel nog maar weinig grond te verwerven is voor ontwikkelaars, alleen nog maar 
binnenstedelijke gebieden waarbij er vaak samengewerkt moet worden met gemeenten. Aangezien 
dit bij de Maasboulevard ook het geval is hopen wij een naam af te geven dat wij goed zijn in 
samenwerking met gemeenten en dat er daardoor voor ons als ontwikkelaar wordt gekozen. Het 
heeft dus ook een commercieel belang, het mogelijk binnenhalen van projecten in de toekomst. 
Zeker ook omdat dit vrij complex is en wij een bepaalde kwaliteit willen afleveren. 

6. Wat is volgens u het gemeenschappelijke doel van dit bouwteam? 
Geen antwoord op gekregen. 

7. Wat zijn volgens u valkuilen voor werken in bouwteamverband? 
Naar mijn idee is de grootste valkuil de organisatie bij de aannemer. Adviseurs doen hun werk toch 
wel, er is alleen discussie mogelijk over bijvoorbeeld de kwaliteit die ze afleveren in de tekeningen. 
Ik denk dat er bij aannemers eens goed nagedacht moet worden of het niet tijd is voor een 
sanering. Zijn er wel genoeg bekwame mensen in dienst om deel te nemen in bouwteams en daar 
alternatieven aan te dragen om bijvoorbeeld goedkoper te bouwen? 
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8. Wat zijn volgens u de voordelen van werken in bouwteamverband? 
Door werken in bouwteamverband is het risico voor de opdrachtgever beter onder controle .. Met 
een bouwteam is het bouwproces efficiënter en kan met zo weinig mogelijk middelen, wat meestal 
ook weer minder problemen met zich meebrengt, het project voltooid worden, mits de aannemer 
meedenkt bij het oplossen van problemen. 

9. Wat zijn volgens u problemen waar u tijdens de huidige samenwerking in dit bouwteam 
tegen aan loopt, met mogelijke stagnatie in het bouwproces tot gevolg? 
Het kan zijn dat de aannemer teveel aan zijn eigen belang denkt en niet wil meewerken om de 
bouwkosten goedkoper te maken aangezien de dekkingsbijdrage dan ook lager wordt en de 
aannemer dan minder zal verdienen. Het eigen belang van de aannemer is dan in conflict met de 
belangen van de opdrachtgever. 
Een ander probleem dat zich voordoet is de aannemer van nature uitvoerder is. Vaak worden 
mensen met die achtergrond ook geplaatst in een bouwteam. Naar mijn mening worden er van 
personen die deelnemen in een bouwteam echter andere sociale vaardigheden verwacht dan van 
praktijkmensen. Ik ben van mening dat aannemers meer geld zouden moeten besteden aan het 
voorbereidingstraject en aan het opleiden van de juiste mensen voor deelname in bouwteams. Dit 
moeten managers worden. 
Wat is ook als een probleem zie is dat er op directieniveau afspraken worden gemaakt tussen 
bijvoorbeeld de aannemer en de opdrachtgever maar dat deze afspraken vervolgens niet worden 
doorgespeeld naar lagere niveaus. En deze dus gewoon te werk gaan zoals ze gewend zijn, 
ongeacht of die werkwijze overeenkomt met afspraken op hoger niveau. 

10. Wat kan volgens u als oorzaken voor deze problemen gezien worden? 
De organisatie bij de aannemer. In de bouw worden tegenwoordig veel projecten uitgevoerd in 
bouwteams, wij werken overigens alleen nog maar in bouwteamverband. Hiervoor zijn personen 
met andere capaciteiten nodig dan personen die werken aan een aanbesteding. Er moet iemand 
met managementervaring deelnemen in het bouwteam met onder zich een team die zich 
bezighouden met de technische kant en ervaring hebben met de uitvoering. De persoon die 
deelneemt in het bouwteam moet in staat zijn de kennis, van het technische team onder zich, zien 
over te brengen op de andere bouwteamleden en aangeven waar ingegrepen moet worden om het 
budget te halen. Hij hoeft niet met technische termen te gaan gooien, zolang hij de overige maar 
bewust maakt van de mogelijke problemen en dat samen naar een oplossing gezocht moet 
worden. In principe moet de cultuur bij de aannemer aangepast worden aan de huidige 
bouwcultuur van bouwteams. 
Bij dit bouwteam hebben wij een bouwteamovereenkomst gesloten. Dit is een document waarin het 
doel wordt omschreven, de wijze waarop er samengewerkt moet worden en het beschikbare 
budget. Ook wordt hierin beschreven wat de bijdrage van de partijen zal zijn en wat van de partijen 
verwacht wordt. Toch loopt het niet zo soepel als het in de overeenkomst is beschreven. Ik denk 
dat dit komt omdat er te weinig teruggekoppeld is naar dit document om te kijken of alle partijen 
zich aan de regels houden. Zo kun je precies bijhouden waar het mis gaat en bij wie en wanneer je 
op het punt komt om er misschien wel mee te stoppen. 

11. Wat zijn de risico's en gevolgen voor u binnen een bouwteam bij stagnatie? 
Wij krijgen voornamelijk te maken met financiële gevolgen. Wij financieren dit project voor en bij 
vertraging verdienen wij deze financiering later terug doordat de verkoop later start. Het grootste 
probleem is echter dat wij ook al panden verhuurd hebben vanaf het 1e kwartaal van 2010. Halen 
wij deze deadline niet, dan zullen die huurders ten eerste de huur niet betalen en ten tweede zullen 
wij rekeningen ontvangen van kledingcollecties, die al ingekocht zijn, maar die dus niet verkocht 
kunnen worden, omdat de panden nog niet voltooid zijn. 
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12. Wat had het bedrijf dat u vertegenwoordigt achteraf gezien andere moeten doen ter 
voorkoming van problemen of het beter functioneren van het bouwteam? 
Ik ben van mening dat de directie van de ontwikkelaar de aannemer veel eerder aan tafel had 
moeten laten plaatsnemen. Het verhaal van de reciprociteit was ook al in 2004 bekend terwijl ze 
uiteindelijk de aannemer pas in 2006 hebben betrokken bij het bouwteam. Nu moest de aannemer 
in de DO tekeningen aanteken waar ze aanpassingen zouden willen zien. Was de aannemer 
eerder aan tafel geweest dan had het definitief maken van het ontwerp tegelijk met de voorstellen 
van de aannemer kunnen plaatsvinden en was het DO ook daadwerkelijk het DO geweest. 

Het probleem van de instelling van de personen die vanuit Van Wijnen aan tafel hadden gezeten 
was dan niet anders geweest. Wel waren wij hier dan eerder achter gekomen en hadden we meer 
tijd gehad om mogelijk andere personen vanuit Van Wijnen aan tafel te krijgen. 

13. Wat zou er volgens u veranderd moeten worden in de werkmethodes van bouwteams om het 
proces beter te laten verlopen? 
Voor het functioneren van het bouwteam is van alle bouwteamleden financial committent vereist. 
Elke partij dient te delen in de risico's van genomen beslissingen. Ook vind ik dat iedereen open 
moet zijn over beschikbare budgetten en te maken winst. Alleen op die manier kan wantrouwen uit 
de weg worden gegaan. Zo zou ik dus graag zien dat een aannemer niet offertes maar de gesloten 
contracten op tafel legt. 

14. Wanneer een project, met een bouwteam als organisatievorm, tot een goed resultaat werd 
volbracht, wat of wie hier volgens u verantwoordelijk voor? 
Het team gezamenlijk met een goede aansturing vanuit het bouwmanagement Om het teamwerk 
te bevorderen is het belangrijk dat beoordeling en beloning ook in teamverband plaatsvindt en niet 
individueel. 

15. Waarom is ervoor gekozen om te werken in bouwteamverband terwijl de aannemer pas na 
het DO bij dit "bouwteam" betrokken is? 
Dit is mij dus ook niet helemaal duidelijk. Dit zijn zaken die op directieniveau besloten zijn en waar 
wij niet bij worden betrokken. 
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Datum: 21-09-07 
Discipline: Bouwmanagement 
Bouwteam: Maasboulevard, Venlo 

1. Wat is uw functie binnen de bouw? 
Ik werk als projectleider op de afdeling bouwmanagement 

2. Op welke basis bent u uitgekozen voor deelname in het bouwteam en door wie? 
Het is een project dat ongeveer over 15 jaar uitstrekt. De ontwikkelaar wilde niet een groot deel 
van zijn projectleiders op dit werk zetten aangezien er ook andere projecten zijn die tijd en 
aandacht vragen. Het doel van de ontwikkelaar is geld verdien waardoor er naast de 
Maasboulevard ook aan andere projecten gewerkt moet worden. Om de eigen organisatie flexibel 
te houden hebben ze de hulp van een bouwmanagementbureau ingeschakeld. 

3. Op welk moment bent u toegetreden tot het bouwteam? 
Voordat wij in de functie van bouwmanagement toetraden tot het bouwteam nam eerst een ander 
een ander bouwmanagementbureau deze functie op zich. Nadat de ontwikkelaar en het andere 
managementbureau niet meer op 1 lijn zaten zijn wij ingeschakeld. Het ontwerp voor het project 
was toen al klaar en de bouwaanvraag was al ingediend. Ook de aannemer had toen net 
deelgenomen aan het bouwteam. 

4. Op basis waar van zijn de andere bouwteamleden uitgekozen? 
(Alleen bij een interview met een opdrachtgever) 

5. Wat is uw eigen belang of het belang van uw bedrijf binnen het bouwteam? 
Het behalen van omzet en werken aan de relatie met de ontwikkelaar zodat wij in de toekomst 
hopelijk vaker door hen benaderd zullen worden. Verder is het een dergelijk prestigieus project 
dat ook zal meewerken aan de naamsbekendheid van ons in het zuiden van het land. 

6. Wat is volgens u het gemeenschappelijke doel van dit bouwteam? 
Het op een zo eenvoudig mogelijke wijze realiseren van dit project binnen de randvoorwaarden 
die de opdrachtgever stelt, waarbij problemen gelijk aangepakt zullen worden zodra deze zich 
voordoen. 

7. Wat zijn volgens u valkuilen voor werken in bouwteamverband? 
Een bouwteam moet opgestart worden vanuit gelijkwaardigheid waarbij iedere partij beschikt over 
voldoende kennis, voor een dergelijk complex project, van zijn eigen discipline. 
Een belangrijke valkuil is dat er afspraken worden gemaakt op directieniveau en dat deze 
afspraken niet doorgespeeld worden naar lagere niveaus en die hier dus niet nagekomen worden. 
Verder zie ik de organisatie van aannemers als een behoorlijke valkuil. Naar mijn mening 
ontbreekt het bij de aannemers namelijk aan een laag die kan meedenken op abstract niveau 
zoals het berekenen van een prijs op abstract niveau. Je hebt de mensen die buiten op de vloer 
werken gevolgd door de werkvoorbereiding, vaak afkomstig van MTS niveau en hierboven staat 
de directie die beloftes doen. Hier moet een laag tussen zitten van projectleiders en adviseurs die 
niet alles in bestekvorm hoeven te hebben om uitspraken over het werk te kunnen doen. Juist 
door het gebrek aan, bijvoorbeeld, calculatie op abstract niveau, gaat de aannemer zich indekken 
en wordt zijn prijs te hoog. Ook heb ik al vaker meegemaakt dat er, voornamelijk bij de aannemer, 
sprake is van discontinuïteit personen die deelnemen aan het bouwteam. Die moeten dan weer 
op de hoogte worden gebracht van gemaakte afspraken en personen in het team moeten weer 
aan elkaar wennen wat tijd kost. 
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8. Wat zijn volgens u de voordelen van werken in bouwteamverband? 
Bij aanbesteding zie je toch ook vaak dat de afgegeven prijs niet overeenkomt met het budget 
waardoor er een onderhandelingstraject plaatsvindt nadat de aannemer al gekozen is, terwijl hij 
dan eigenlijk al met de bouw zou moeten beginnen. 
Bij een bouwteam vinden de fases ontwerpen, onderhandelen, aanpassen en prijsvormen 
gelijktijdig plaats waardoor in een bouwteam tijdswinst behaald kan worden. 
De keuze voor werken in een bouwteam is afhankelijk va de wensen en de problemen die zich 
voordoen. Ik ben niet van mening dat er altijd in een bouwteam gewerkt moet worden. De 
aanbestedingsvorm moet aangepast worden aan de problematiek. 

9. Wat zijn volgens u problemen waar u tijdens de huidige samenwerking in dit bouwteam 
tegen aan loopt, met mogelijke stagnatie in het bouwproces tot gevolg? 
Het gebrek aan capaciteit, tijd en kennis bij de aannemer waardoor het allemaal veel te veel tijd 
kost om de tekeningen sluitend te krijgen en ik de aannemer moet wijzen op de lage kwaliteit van 
de ontwerpen en leveringen van de onderaannemers. Ook dit kost weer tijd. 
Verder hebben zich problemen voorgedaan met de gemeente bij het afgeven van vergunningen. 
Maar dat is voor dergelijke complexe projecten echter geen uitzondering. In dit geval is dit 
eigenlijk nog een geluk bij een ongeluk want dit geeft de aannemer meer tijd om zijn zaken op 
orde te krijgen. 

10. Wat kan volgens u als oorzaken voor deze problemen gezien worden? 
Ten eerste het te laat inschakelen van de aannemer die vervolgens in mijn ogen niet beschikt 
over voldoende capaciteit, tijd en kennis en daardoor ook gebrek aan kwaliteit. Dit is een gevolg 
van de economie in Nederland. De bouw heeft jaren in een dip gezeten. Om toen en nu nog 
steeds die algemene kosten laag te houden wordt er bezuinigd op personeel en wordt veel te veel 
werk bij 1 werkvoorbereider en 1 projectleider neergelegd . Deze heeft daardoor niet de tijd om 
zich volledig voor een bepaald project in te zetten . Door de groei van de economie en het 
aantrekken van de bouw zijn de aannemers vaak onderbezet en moeten er dus nieuwe mensen 
aangenomen worden. Maar naar mijn idee gebeurt dit meestal te laat. 
Wat ook als oorzaak voor het gebrek aan kennis kan worden aangewezen is het niet lopen van de 
communicatielijken bij de aannemer en het wantrouwen wat heerst tussen Van Wijnen en Jongen 
die samen een tijdelijke VOF zijn aangegaan. Misschien is die kennis wel in huis, maar komt die 
niet tot uiting vanwege die communicatie en dat wantrouwen. Er is zelfs een onafhankelijke 
persoon ingehuurd, die verantwoordelijk is voor de supervisie van beide aannemers en ervoor 
moeten zorgen dat de samenwerking goed verloopt. Dit heb ik tot nu toe echter nog niet gezien. 
Beide aannemers zijn niet open over goedkopere alternatieven en methoden waarmee misschien 
ook gewerkt kan worden. Naar mijn menig uit angst dat de ander met de eer gaat strijken. 

11. Wat zijn de risico's en gevolgen voor u binnen een bouwteam bij stagnatie? 
In principe spreken wij een fixed price af met 3W voor onze werkzaamheden . Als wij niet schuldig 
zijn aan de stagnatie zullen wij met onze opdrachtgever proberen de vergoeding voor het extra 
werk overeen te komen. 
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12. Wat had het bedrijf dat u vertegenwoordigt achteraf gezien andere moeten doen ter 
voorkoming van problemen of het beter functioneren van het bouwteam? 
Als er geen sprake was geweest van die reciprociteit dan had ik, als ik de opdrachtgever zou zijn 
geweest, op het moment dat de aannemer bij het bouwteam betrokken is geworden, een 
aanbesteding gedaan. In principe is namelijk ook de hele tijd voor de toetreding van de aannemer 
zo te werk gegaan. Ik zou voor een aanbesteding hebben gekozen omdat er toch maar weinig 
marge in de mogelijke toe te passen bouwmethodiek zit vanwege de complexiteit van de grond en 
dergelijke. Er kunnen in bouwteamverband niet veel goedkopere alternatieven bedacht worden 
door de complexiteit. 

Verder heb ik niet het gevoeld dat wij als bouwmanagementbureau veel anders hadden kunnen 
doen. Wij hebben verschillende managementmethodes toegepast, namelijk de vriendelijke 
methode, de harde methode, de meewerkende methode maar het heeft allemaal niet gewerkt om 
de instelling van de aannemer te veranderen. 

13. Wat zou er volgens u veranderd moeten worden in de werkmethodes van bouwteams om 
het proces beter te laten verlopen? 
De methode zelf is prima mits de aannemer zich opstelt als een goede gesprekspartner in stat is 
om op abstract niveau mee te denken en te calculeren. Dit is dus echter allen mogelijk als de 
organisatie van de aannemer hierop ingesteld is. 

14. Wanneer een project, met een bouwteam als organisatievorm, tot een goed resultaat werd 
volbracht, wat of wie hier volgens u verantwoordelijk voor? 
Het is teamwerk. Een projectmanager die leiding geeft aan mensen die kennis van zaken en 
bereid zijn mee te willen werken, dus ook beschikken over de juiste instelling. 
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Datum: 25-09-07 
Discipine: Constructie-adviesbureau 
Bouwteam: Helicon, Helmond 

1. Wat is uw functie binnen de bouw? 
Technische directeur van het constructiebureau en tevens werkzaam als constructeur. 

2. Bent u ook op basis van deze functie uitgekozen voor het bouwteam of vervult u hier ook 
andere taken? 
Ja, ik vervul binnen het bouwteam de taak van constructieadviseur. 

3. Door wie bent u uitgenodigd om deel te nemen aan dit bouwteam? 
Wij zijn benaderd door het betrokken architectenbureau na goedkeuring van de opdrachtgever. Er 
is voorheen door deze twee partijen al vaker samengewerkt. 

4. Op welk moment bent u toegetreden tot het bouwteam? 
Ik ben ter vertegenwoordiging van het constructiebureau toegetreden tijdens de VO fase, wat de 
opdrachtgever op dat moment eigenlijk al DO noemde. Er was toen naar mijn mening echter nog 
lang geen sprake van een DO. 

5. Wat is uw eigen belang binnen dit bouwteam? 
Binnen de wensen van de architect en de opdrachtgever de constructie vormgeven en invullen en 
proberen hier ook nog wat geld mee te verdienen. Dit project heeft niet een expliciete 
ingewikkelde constructie die kan dienen om mee te pronken, wel kan de constructie van dit 
schoolgebouw getoond worden als wij nog eens wordt gevraagd als constructieadviseur voor een 
schoolgebouw. 

6. Wat is volgens u het gemeenschappelijke doel van dit bouwteam? 
Binnen het PvE en budget van de opdrachtgever voor de school een gebouw realiseren. 

7. Wat zijn volgens u valkuilen voor werken in bouwteamverband? 
Ja . Het is heel belangrijk dat de partijen binnen een bouwteam niet alleen aan hun eigen belang 
denken. ledereen heeft wel een eigen belang maar dit moet bereikt worden door aan het 
gemeenschappelijke doel te werken. 
Ikzelf werk welliever in bouwteamverband maar als adviseur is het risico ook veel minder groot 
als dat van een aannemer of opdrachtgever. Als de samenwerking goed verloopt en partijen open 
staan voor ideeën dan is dit een zeer positieve contractvorm en gaan de partijen samen op zoek 
naar een oplossing. 

8. Wat zijn volgens u problemen waar u tijdens de huidige samenwerking in dit bouwteam 
tegen aan loopt, met mogelijke stagnatie in het bouwproces tot gevolg? 
Voor ons was het lastig dat de architect een vrij starre houding had en het ontwerp dus in zijn 
ogen op het moment dat ik toetrad al vastlag. Hierdoor was er voor mij geen mogelijkheid om met 
bijvoorbeeld goedkopere alternatieven en oplossingen te komen die ook de kwaliteit zouden 
kunnen bevorderen. Mijn inbreng in het VO ontbrak dus en daardoor waren er allerlei 
ingewikkelde constructies ontstaan om de wensen van de architect bijvoorbeeld met betrekking 
tot het stramien te kunnen uitvoeren. Deze oplossingen brachten een hoge prijs met zich mee. 

9. Wat kan volgens u als oorzaken voor de problemen en dus de stagnatie gezien worden? 
Het feit dat de aannemer en opdrachtgever te optimistisch waren over het budget en hier ook de 
andere partijen van overtuigden in de beginfase. Bovendien ontbrak het vanuit de architect en ook 
de aannemer aan afstemming van het ontwerp op het budget. Zelfs het bouwadviesbureau, dat 
ingehuurd was voor bewaking van het budget, was naar de opdrachtgever toe niet duidelijk 
genoeg over het feit dat de eisen en wensen eenvoudig niet binnen het budget gerealiseerd 
konden worden. 

Bij lagen afstudeerrapport- Beryl Boijens 31 



10. Wat zijn de risico's en gevolgen voor u binnen een bouwteam bij stagnatie? 
Die risico's bevinden zich dan toch voornamelijk op het financiële vlak. Bij dit bouwteam hebben 
wij als constructiebureau 3 keer nieuwe constructietekeningen moeten maken omdat het ontwerp 
constant veranderde. Dit brengt dus heel veel meerwerk met zich mee en wij hebben nu al bijna 
het dubbele van ons honorarium besteed dan aanvankelijk overeengekomen. Gelukkig voor ons 
heeft de opdrachtgever dit allemaal gehonoreerd maar dat is vaker niet dan wel het geval. 
Meestal is een bepaald budget vastgesteld en voor die prijs moet de adviseur zijn werk voltooien 
tot aan het einde van het bouwteam. In dit geval zag de opdrachtgever in dat de fout niet bij ons 
als constructieadviseur lag. 

11. Wat had u achteraf gezien anders moeten doen binnen de samenwerking in dit bouwteam? 
Ik had er meer op moeten hameren dat een bezuiniging van 5 ton op de constructie niet mogelijk 
zou zijn en dat het ontwerp dus aangepast moest worden door goedkoperen alternatieven in te 
voeren in de constructie zoals de uiteindelijke verandering van het stramien. Dit had misschien 
door mijn toedoen al veel eerder in het traject doorgevoerd kunnen worden. 

12. Wat zou er volgens u veranderd moeten worden in de werkmethodes van bouwteams in het 
algemeen om het proces beter te laten verlopen? 
Ik denk dat het heel belangrijk is om een heel duidelijk PvE en budget te hebben. Verder zal de 
begroting ook voortdurend bewaakt moeten worden, anders maakt het nog geen verschil 
natuurlijk. Ook wederzijds vertrouwen moet aanwezig zijn en de partijen moeten elkaar iets 
gunnen. Maar hoe dat precies te bewerkstelligen zou ik ook niet gelijk zo aan je kunnen vertellen. 
Verder denk ik dat het wel heel veel voordelen op kan leveren voor de opdrachtgever en het 
verloop van de samenwerking binnen bouwteams als de opdrachtgever een 
bouwmanagementbureau inhuurt, zelfs als hij wel veel ervaring met bouwopdrachten heeft. Een 
managementbureau heeft vaak toch een meer neutrale kijk op de samenwerking om dit in goede 
banen te leiden en gelijk aan kan geven zodra het mis dreigt te lopen. Bij dit bouwteam had de 
opdrachtgever wel een bouwadviesbureau ingehuurd maar de vertegenwoordiger hiervan hield 
zich alleen maar bezig met het financiële gebeuren en helemaal niet met het begeleiden van de 
samenwerking en dergelijk. Bovendien was zijn invloed op het in goede banen leiden en bewaken 
van het budget naar mijn idee ook erg zwak. 

13. Wanneer een project, met een bouwteam als organisatievorm, tot een goed resultaat werd 
volbracht, wat of wie hier volgens u verantwoordelijk voor? 
Ik heb ervaren dat de partijen zich dan meer bewust waren van het belang van het eindresultaat 
en er werd direct vanaf de start gewaakt voor de afstemming tussen ontwerp en budget. Verder 
had de opdrachtgever in die gevallen vaak meer ervaring met bouwprojecten, zoals een 
projectontwikkelaar, en anders had deze opdrachtgever een goede adviseur ingehuurd voor het 
leiden van de samenwerking en het bewaken van het budget. Ook denk ik dat er altijd gewerkt 
moet worden met een open begroting. 

14. Mijn doelstelling is het ontwikkelen van een hulpmiddel voor bouwteams om de stagnatie 
ten gevolge van problematiek te beperken. Heeft u ook al eens hier over nagedacht en hoe 
zou u hier invulling aan geven? 
Volgens mij is het vooral belangrijk dat mensen die veel met elkaar moeten samenwerken op 1 lijn 
liggen. Daarom zou ik willen voorstellen dat de architect de constructeur aandraagt. Vaak kiest hij 
dan voor een constructeur waar al eerder mee is samengewerkt en men weet dus wat van elkaar 
te verwachten en gaan samen op zoek naar goede alternatieven in het ontwerp om op het gebied 
van de constructie een goede prijs/kwaliteit verhouding te krijgen . Omdat de architect al door de 
opdrachtgever is uitgekozen bereik je zo dat de opdrachtgever, architect en constructeur al op 1 
lijn liggen en dan heb je dus als de helft. 
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Datum: 26-09-07 
Discipline: Architect 
Bouwteam: Maasboulevard 

1. Wat is uw functie binnen de bouw? 
Architect 

2. Op welke basis bent u uitgekozen voor deelname in het bouwteam en door wie? 
Wij zijn benaderd door de ontwikkelaar op basis van voorgaande projecten en onze stijl. Op dit 
project werken 2 architecten, maar wij werken totaal onafhankelijk van het andere 
architectenbureau. Om alles in goede banen te leiden voor zover zich problemen zouden 
voordoen is een stedenbouwkundige supervisor ingehuurd voor de architectuur. 

3. Op welk moment bent u toegetreden tot het bouwteam? 
Toen het stedenbouwkundige plan als richtlijn klaar was. Dit is wel gedurende het ontwerp ook 
nog verder ontwikkeld. 

4. Op basis waar van zijn de andere bouwteamleden uitgekozen? 
(Alleen bij een interview met een opdrachtgever) 

5. Wat is uw eigen belang of het belang van uw bedrijf binnen het bouwteam? 
Het voornaamste is dat wij een naam en reputatie hebben hoog te houden en dus voornamelijk 
een goed product willen afleveren. Dat is ook onze verantwoordelijkheid . 
Daarnaast willen wij de opdrachtgever tevreden stemmen zodat wij ook in de toekomst voor 
projecten benaderd zullen worden. En natuurlijk dienen projecten altijd economische gunstig te 
zijn anders kunnen we natuurlijk niet bestaan. 

6. Wat is volgens u het gemeenschappelijke doel van dit bouwteam? 
Met zijn allen binnen de randvoorwaarden (tijd, geld en kwaliteit) de meeste optimale kwaliteit 
binnen het project vervaardigen. 

7. Wat zijn volgens u valkuilen voor werken in bouwteamverband? 
De intentie van mensen die deelnemen in het bouwteam en hun deskundigheid . Het blijft 
natuurlijk mensenwerk en er dient een onderlinge klik te zijn en ieder dient over de nodige kennis 
en kwaliteit te beschikken. De intentie dient te zijn dat er zodra zich problemen voordoen er 
gezamenlijk naar oplossingen wordt gezocht binnen de randvoorwaarden en hiervoor moeten 
partijen zich in elkaar kunnen verplaatsen. 

8. Wat zijn volgens u de voordelen van werken in bouwteamverband? 
Alle partijen die ervoor moeten zorgen dat het gebouw er uiteindelijk komt te staan zitten al in een 
vroeg stadium met elkaar aan tafel. Op deze manier heb je vroeg bouwkundige input aan tafel en 
krijgt de opdrachtgever vroeg een beeld van de financiën. Door de kennis van iedere discipline en 
het gezamenlijke overleg kan het project binnen het budget het meest optimaal uitgevoerd 
worden. 
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9. Wat zijn volgens u problemen waar u tijdens de huidige samenwerking in dit bouwteam 
tegen aan loopt, met mogelijke stagnatie in het bouwproces tot gevolg? 
De bouwteamconstructie is bij dit project pas toegepast op het moment dat men normaal kiest 
voor het doen van een aanbesteding . Het ontwerp was namelijk al klaar. Nadat de aannemer een 
prijs had gevormd werd deze te hoog bevonden door de ontwikkelaar. De aannemer reageerde 
daar vervolgens weer op dat de bouwmethode ook anders en goedkoper had gekund maar dat 
het ontwerp al vastlag. Zo krijg je over en weer discussies die veel tijd kosten. Bovendien hebben 
de architect en de ontwikkelaar er samen veel tijd in gestoken om in het ontwerp een bepaalde 
bouwmethode uit te werken terwijl de aannemer dus achteraf liever een andere bouwmethode 
toegepast ziet. Deze tijd had dus bespaard kunnen worden. 
Er is een bepaald budget opgesteld maar door de stijgende economie zijn ook onderaannemers 
en materiaalkosten en dergelijke duurder vandaag de dag waardoor de prijs van de aannemer 
vaak totaal niet overeenkomt met het beschikbare budget. De oplossingen zijn dan om proberen 
nog efficiënter te werk te gaan maar die mogelijkheden zijn in de bouw in Nederland allang 
uitgemolken. Ook kan de opdrachtgever ervoor kiezen om zich neer te leggen bij een lagere 
kwaliteit of toegeven aan het hogere budget. 
Mijn analyse is ook dat er sinds nog niet zo lange tijd weer veel in bouwteams wordt gewerkt en 
dat de organisatie van de aannemer hierop aangepast moet worden. 
In de jaren '70 is gestart met werken in bouwteamverband en dit liep terug in de jaren '90. De 
bouw liep terug en er werd weer meer voor aanbestedingen gekozen omdat opdrachtgevers 
hiermee dachten een goedkopere prijs te krijgen. Sinds 2004 ongeveer trekt de bouw weer aan 
waardoor opdrachtgevers bij aanbesteden een te dure prijs krijgen en daarom weer kiezen voor 
bouwteams omdat hierbij vaker een bepaald kwaliteitsniveau wordt behaald. Echter de 
organisatie van aannemers had projectleiders in de jaren '90 eruit gewerkt en die moeten nu weer 
aangenomen worden. De organisatie van de aannemer moet dus aangepast worden en dat heeft 
zijn tijd nodig. Daarom zie je vaak in bouwteams dat aannemers niet de juiste teamplayer aan 
tafel hebben in een bouwteam of het zijn werkvoorbereiders die ook nog even de rol van 
projectleider op zich moeten nemen en hier ook eigenlijk helemaal geen tijd voor hebben. 
Verder hebben zich veel problemen voor gedaan met overheden zoals Rijkswaterstaat, 
Rijksmonumentendienst, de gemeente, de welstandscommissie, de politiek, de burgers met 
allemaal eigen wensen en eisen aan dit project. 
Ook op het terrein hebben zich problemen voorgedaan met opgravingen en dergelijke. Maar deze 
problemen kunnen bij complexe projecten van deze omvang bijna niet vermeden worden. Alleen 
het probleem met de toetreding van de aannemer is wel typerend bij dit project. 

10. Wat kan volgens u als oorzaken voor deze problemen gezien worden? 
Zie vraag 9. 

11. Wat zijn de risico· s en gevolgen voor u binnen een bouwteam bij stagnatie? 
Voor ons zijn er bijna geen risico's en gevolgen bij stagnatie. Er zullen meerdere wijzigingen 
uitgevoerd moeten worden wat natuurlijk kosten met zich meebrengt maar daar zijn wij op 
voorbereid bij dergelijke complexe projecten. 

12. Wat had het bedrijf dat u vertegenwoordigt achteraf gezien andere moeten doen ter 
voorkoming van problemen of het beter functioneren van het bouwteam? 
Ik denk niet dat wij iets anders hadden kunnen doen, wij zijn namelijk niet de bepalers in het 
krachtenspel in het bouwteam. De rol van de opdrachtgever, het bouwmanagement en de 
aannemer is veel groter. Bovendien hebben zich in dit bouwteam niet zozeer problemen op het 
gebied van samenwerking voorgedaan maar op het gebied van budgetten en ramingen die niet 
overeenkomen. Dit zijn zaken die voornamelijk spelen tussen de opdrachtgever en de aannemer. 
Wij kunnen alleen maar meedenken in oplossingen en dat hebben we ook gedaan. 
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13. Wat zou er volgens u veranderd moeten worden in de werkmethodes van bouwteams om 
het proces beter te laten verlopen? 
Ikzelf heb goede ervaringen met een bouwteam als contractvorm maar dit is wel afhankelijk van 
de kwaliteit en de instelling van de personen en het is noodzakelijk dat alle partijen vanaf de start 
deelnemen aan het bouwteam. Verder is het naar mijn mening belangrijk dat de persoon die de 
aannemer vertegenwoordigt in het bouwteam een persoon is die veel ervaring heeft met het 
voortraject en ook over de capaciteit beschikt om in te grijpen en duidelijke afspraken te maken. 
Het is wel van belang dat hij kennis van uitvoeringszaken heeft maar in principe heeft hij daarvoor 
een team onder zich die dat allemaal uitzoeken en hij moet in het bouwteam als een teamplayer 
functioneren en de uitkomsten van zijn team overbrengen op de andere partijen. Hij is niet langer 
meer dezelfde persoon als de uitvoerder op de bouwplaats. 

14. Wanneer een project, met een bouwteam als organisatievorm, tot een goed resultaat werd 
volbracht, wat of wie hier volgens u verantwoordelijk voor? 
Het team gezamenlijk. We zullen allemaal naar elkaar moeten luisteren en alle mogelijke 
alternatieven en oplossingen die aangedragen worden bekijken om eventuele bezuinigingen door 
te voeren en om de meest optimale kwaliteit te bereiken. Daarbij is het wel belangrijk dat de 
opdrachtgever dit in goede banen leidt. 
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3.3 Onderzoeksresultatenmatrix interviews 

Na uitvoering zijn de 27 interviews 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 hebben 
een letter gekregen, waarna ze verwerkt zijn in een matrix die weer heeft geholpen bij het 
vaststellen welke bevindingen het meest genoemd zijn tijdens de interviews. Op de volgende 
pagina is deze matrix te zien. De letters in de matrix corresponderen met de letters in 
onderstaande tabel. 

Genoemde problemen I 
A Niet sluitend kunnen maken budget: eindeloze discussies 
B Constant aanpassen ontwerp per partij (geen teamwerk) 
c Overvloed aan onoverzichtelijke informatie door constante veranderingen 
D Niet halen tijdspanning 
E Discussies over mogelijk gemaakte afspraken 
F Afkeuren tekeningen door afdeling bouwtoezicht van de gemeente 
Genoemde voordelen 
A Tijdsbesparing 
B Kostenbesparing 
c Vroeg inzicht in uitvoeringskosten 
D Verkrijgen meest optimale prijs/kwaliteit verhouding 
E Risicospreiding en verantwoording verdeeld over de partijen 
F Inbreng specialistische kennis 
G Direct aanpakken problemen (geen verassingen tijdens de uitvoering) 
Genoemde valkuilen I 
A Gebrek aan kennis bij andere partijen 
B Gebrek aan vertrouwen tussen partijen 
c Gebrek aan goede communicatie tussen partijen 
D Gebrekkige informatiestroom: niet tijdig of onjuist verspreiden informatie 
E Gebrekkige budgetbewaking 
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 ontwerpvrijheid 
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 

Tabe/3.1: Alle genoemde uitspraken uit de interviews met betrekking tot de onderzoeksvragen 
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Genoemde oorzaken 
A Niet werken volgens een bouwteamconstructie 
B Aannemer te laat betrekken bij het proces 
c Het ontbreken van een duidelijk marktconform PvE 
D Een PvE dat niet strookt met het budget 
E Het niet halen van het budget 
F Teveel denken aan eigen belang 
G Doen valse beloftes en niet nakomen gemaakte afspraken 
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 vertegenwoordigers 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 
Genoemde 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 oplevering 
F Een uiteindelijk DO waar niet alle partijenachterstaan 
G Niet kunnen beschikken over huisvesting binnen een bepaalde periode 
Genoemden mogelijke aanpassingen in de werkmethodes van bouwteams 
A Standaard vanaf SO alle partijen aan tafel 
B Eisen stellen aan vertegenwoordiQers van de partilen 
c Alle partijen moeten delen in de risico's 
D Openheid over beschikbare budg_etten aan de start van het bouwteam 
E Invoeren toetsmomenten: Goor No Go 
F Adviseurs betrekken bij inkoop materiaal en materieel 
G Meer tijd besteden aan het werkelijke ontwerpen ipv voortgang van zaken 
H Adviseurs installaties en gebouwde omgeving niet deellaten nemen aan vergaderingen 
I Er hoeven Qeen aanpassinQen doorQevoerd te worden 

Vervolg tabel 3. 1: Alle genoemde uitspraken uit de interviews met betrekking tot de onderzoeksvragen 
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Met behulp van die matrix kunnen conclusies getrokken 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. Deze aantallen zijn weergegeven in onderstaande 
tabel. Deze aantallen zeggen echter niets over de mate van belangrijkheid want in deze fase van 
het onderzoek is er nog geen waardeoordeel aan de uitspraken toegekend. Het kan namelijk goed 
mogelijk zijn dat de geïnterviewde een bepaalde oorzaak voor de problemen benoemd maar in een 
later stadium, tijdens de enquête, alle mogelijke oorzaken ziet en dan zijn eigen genoemde oorzaak 
minder belangrijk vind. De geïnterviewde is tijdens de momentopname van het interview niet op 
andere, mogelijk belangrijkere oorzaken gekomen. In de enquête zijn daarom dan ook weer alle 
uitspraken uit de interviews met betrekking tot de onderwerpen voorgelegd. 

Achter het voordeel 'Direct aanpakken problemen (geen verassingen tijdens de uitvoering)', in 
onderstaande tabel, staat in de kolom aantal14. Dit wil zeggen dat van de 27 geïnterviewden 14 
personen dit voordeel hebben genoemd. Het totale aantal bij de voordelen is meer dan 27 wat 
mogelijk is omdat de geïnterviewden meerdere voordelen opgenoemd hebben. Dit geldt ook voor 
de andere categorieën. De uitspraken per categorie zijn gerangschikt van meest genoemd naar 
minst genoemd. 

Onderzoeksvraag 1: Problemen Aantal x 
genoemd 

Niet sluitend kunnen maken budget: eindeloze discussies 16 
Niet halen tijdspanninQ 12 
Constant aanpassen ontwerp per partij (geen teamwerk) 9 
Discussies over mogelijk gemaakte afspraken 4 
Afkeuren tekeningen door afdeling bouwtoezicht van de gemeente 2 
Overvloed aan onoverzichtelijke informatie door constante veranderingen 1 
Onderzoekssubvraag 1a: Voordelen Aantal x 

genoemd 
Direct aanpakken problemen (geen verassingen tijdens de uitvoering) 14 
TijdsbesparinQ 13 
Verkrijgen meest optimale prijs/kwaliteit verhouding 10 
Kostenbesparing 8 
Risicospreiding en verantwoording verdeeld over de partijen 8 
lnbrenQ specialistische kennis 6 
Vroeg inzicht in uitvoeringskosten 2 
Onderzoekssubvraag 1 b: Valkuilen Aantal x 

g_enoemd 
Teveel denken aan eigen belang 10 
Gebrek aan vertrouwen tussen partijen 8 
GebrekkiQe budgetbewakinQ 6 
Gemaakte afspraken niet nakomen (valse beloftes) 6 
Gebrek aan kennis bij andere partij_en 4 
Gebrekkige aansturing opdrachtgever (niet tijdig ingrijpen) 4 
Partijen beperken in hun ontwerpvrtiheid 4 
Gebrekkige informatiestroom: niet tijdig of onjuist verspreiden informatie 3 
Discontinuïteit in verteQenwoordigers bedrijf in bouwteam 3 
Gebrek aan goede communicatie tussen partijen 2 
Organisatie aannemers: gebrek managementcapaciteiten projectleiders 2 
Gebrek aan inlevingssvermogen architect en aannemer in elkaar 2 
Dansen naar de pijpen van andere partijen ter conflictvermijd ing 2 
Afspraken op directieniveau niet doorspelen naar een lager niveau 2 
Ontbreken duidelijk PvE aan de start van het bouwteam 1 
OnderlinQe afspraken tussen partijen 1 

Tabe/3.2: Meest genoemde uitspraken uit de interviews 
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Onderzoeksvraag 2: Oorzaken Aantal x 
genoemd 

Een PvE dat niet strookt met het budget 13 
Ontbreken van een goed en duidelijk bouwmanagement 11 
Het niet halen van het budget 9 
Niet werken volgens een bouwteamconstructie 8 
Aannemer te laat betrekken bij het proces 8 
Gebrek aan capaciteit, kennis en tijd en daarmee ook kwaliteit 7 
Marktwerking 6 
Starre houdingen partijen (geen concessies willen doen in het ontwerp) 6 
Teveel denken aan eigen belang 5 
Eisen gemeenten en overheden 5 
Doen valse beloftes en niet nakomen gemaakte afspraken 4 
Niet vastleggen prijsafspraken na afsluiten van een fase 4 
Discontinuïteit in vertegenwoordigers bedrijf in bouwteam 4 
Ontbreken benodigde gegevens op vereiste tijdstippen 4 
Niet erkennen risico's in ontwerp 4 
Organisatie aannemer 3 
Externe bedreigingen als grondproblematiek of geluidsoverlast 3 
Het ontbreken van een duidelijk marktconform PvE 2 
Wantrouwen tussen partijen 2 
Onderlinge afspraken en relaties (belangen buiten het bouwteam) 2 
Partijen beperken in hun ontwerpvrijheid 2 
Te lage kwaliteit werk onderaannemers 2 
Contracten die niet eenduidig zijn 1 
Verkorten doorlooptijden projecten (alles moet sneller) 1 
Nadruk op andere onderdelen in het ontwerp en daardoor meningsverschillen 1 
Onderzoeksvraag 3: Risico's en gevolgen Aantal x 

genoemd 
Financiële risico's en gevolgen 19 
Problemen met inplannen werknemers 8 
Niet halen omzet over bepaalde periode 4 
Slechte reclame bij uitstel oplevering 3 
Mislopen overheidsgelden als subsidies 2 
Niet kunnen beschikken over huisvesting binnen een bepaalde periode 2 
Een uiteindelijk DO waar niet alle partijen achter staan 1 

Vervolg tabe/3.2: Meest genoemde uitspraken uit de interviews 
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Verder is er ook nog gevraagd naar een onderwerp wat geen betrekking heeft op de 
onderzoeksvragen, namelijk de mogelijke aanpassingen van de werkmethode van bouwteams. Dit 
om vanuit personen met praktijkervaring in bouwteams een beeld te krijgen wat zij veranderd 
zouden willen zien in de werkmethode. De antwoorden van deze categorie kunnen mogelijk 
meegenomen worden bij het opstellen van het hulpmiddel tijdens een latere fase in het onderzoek. 

Voorstellen m.b.t. mogelijk aanpassingen voor werken in bouwteamverband Aantal x 
genoemd 

Eisen stellen aan verteqenwoordiqers van de partijen 7 
Invoeren toetsmomenten : Goor No Go 6 
Er hoeven geen aanpassingen doorgevoerd te worden 5 
Standaard vanaf SO alle partijen aan tafel 3 
Openheid over beschikbare budgetten aan de start van een bouwteam 3 
Meer tijd besteden aan het werkelijke ontwerpen ipv voortgang van zaken 2 
Alle partijen moeten delen in de risico's 1 
Adviseurs betrekken bij inkoop materiaal en materieel 1 
Adviseurs installaties en gebouwde omgeving hoeven niet deel te nemen aan 1 
bouwteamvergaderingen 
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4. Bijlage 4: Enquête 

In deze bijlage wordt eerst de enquête toegevoegd die is uitgestuurd naar 90 personen die de 
verschillende disciplines in een bouwteam vertegenwoordigen en ervaring hebben met werken in 
bouwteamverband. Onder de geënquêteerden horen ook de 27 geïnterviewde personen. 
Vervolgens worden de onderzoeksresultaten en de analyse ervan weergegeven. 

4.1 Vragenlijst enquête 

Geachte Heer/Mevrouw, 

In onderstaande enquête zijn in de tabellen bevindingen uit de interviews beschreven met de vraag 
hier een waarde aan toe te kennen. Bij sommige bevindingen is misschien enige uitleg vereist 
zodat er in ieder geval geen sprake kan zijn van verkeerde interpretatie. De uitleg wordt gegeven 
onder de tabel, corresponderende met nummertjes in de tabel. 

Vraag 1 
Heeft u ervaring met werken in bouwteamverband? Zo ja, in welke sector? 
(Bijvoorbeeld overheidsprojecten, scholen, sociale woningbouw, particuliere woningbouw) 

Vraag 2 
Wat is uw functie in de bouw? 

Mogelijke functies 

A Opdrachtgever 0 

B Projectontwikkelaar 0 

c Bouwmanager 0 

0 Architect 0 

E Constructeur 0 

F Aannemer bouwkundig 0 

G Adviseur installaties 0 

H Installateur 0 

I Adviseur gebouwde omgeving 0 

J Anders, nl 
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Vraag 3 
Werken in bouwteamverband brengt een aantal voordelen ten opzichte van andere contractvormen 
zoals traditioneel aanbesteden met zich mee. De voordelen, die uit de interviews naar voren zijn 
gekomen, zijn hieronder opgesomd. De vraag is om aan deze voordelen een waarde toe te kennen 
die u zouden kunnen beïnvloeden om te kiezen voor werken in bouwteamverband of die u zelf in 
het verleden ook als voordelen heeft ervaren. 
Het is mogelijke dat er meerdere voordelen zijn die een zelfde waardering krijgen volgens u, 
evenals dat het mogelijk is dat er voordelen zijn die zich volgens u helemaal niet van toepassing 
zijn op werken in bouwteamverband. Uw antwoorden dienen gebaseerd te zijn op ervaringen die u 
in het verleden hebt gehad met werken in bouwteamverband. 

1: geen invloed 
2: weinig invloed 
3: gemiddelde invloed 
4: grote invloed 
5: zeer grote invloed 

Mogelijke voordelen 1 2 3 4 

A Tijdsbesparing 0 0 0 0 

B Kostenbesparing 0 0 0 0 

c Vroeg inzicht in uitvoeringskosten 0 0 0 0 

D Verkrijgen van de meest optimale prijs/kwaliteit verhouding 0 0 0 0 

E Risicospreiding en verantwoording verdeeld over de partijen 0 0 0 0 

F Inbreng specialistische kennis in vroeg stadium 0 0 0 0 

G Direct aanpakken problemen (geen verrassingen tijdens uitvoering) 0 0 0 0 

H Anders, nl 0 0 0 0 
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Vraag 4 
Als men kiest voor werken in bouwteamverband zijn er een aantal valkuilen, die de samenwerking 
negatief kunnen beïnvloeden en waarvoor men op zijn hoede moet zijn gedurende samenwerking. 
Ook hier weer de vraag aan de mogelijke valkuilen een waarde toe te kennen zoals u die zelf 
ervaart. Het is mogelijke dat er meerdere valkuilen zijn die een zelfde waardering krijgen volgens u, 
evenals dat het mogelijk is dat er meerdere valkuilen zijn die volgens u helemaal niet van negatieve 
invloed zijn op de samenwerking in bouwteams. Uw antwoorden dienen gebaseerd te zijn op 
ervaringen die u in het verleden hebt gehad met werken in bouwteamverband. 

1: geen invloed 
2: weinig invloed 
3: gemiddelde invloed 
4: grote invloed 
5: zeer grote invloed 

Mogelijke valkuilen 

A Gebrek aan kennis bij de andere partijen 

B Gebrek aan vertrouwen tussen partijen 

C Gebrek aan goede communicatie tussen partijen 

D 

E 

F 

Gebrekkige informatiestroom: niet tijdig of onjuist verspreiden informatie 

Gebrekkige budgetbewaking 

Gebrekkige aansturing opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger (niet 
tijdig ingrijpen) 

G Teveel denken aan eigen belang 

H Ontbreken duidelijk PvE aan de start van het bouwteam 

Gemaakte afspraken niet nakomen (valse beloftes) 

J Onderlinge afspraken tussen partijen 

K Afspraken op directieniveau niet doorspelen naar lagere niveaus 

L Partijen beperken in hun ontwerpvrijheid 

M Discontinuïteit in vertegenwoordigers bedrijf in bouwteam 1 

N Organisatie aannemers: gebrek managementcapaciteit projectleider 2 

0 Gebrek aan inlevingsvermogen architect en aannemer in elkaar 3 

P Dansen naar de pijpen van andere partijen ter conflictvermijding 

Q Anders,nl 

1 2 3 4 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
0 0 0 0 

1. De ene week wordt bijvoorbeeld de hoofd werkvoorbereider van de aannemer naar de 
bouwteamvergadering gestuurd en de week erna een ander persoon. Dit kan natuurlijk bij alle 
partijen voorkomen. Gemaakte afspraken moeten doorverteld worden en hierbij kunnen 
vertroebeling ontstaan wat de samenwerking meestal niet ten goede komt. 

2. De organisatie van de aannemer is niet geschikt voor werken in bouwteamverband. Het 
ontbreekt aan werknemers met de juiste sociale en managementvaardigheden voor werken in 
bouwteamverband. Ook wordt hiermee bedoeld dat in de jaren 90 weer veel traditioneel 
aanbesteed werd, terwijl in deze eeuw weer steeds vaker voor bouwteams wordt gekozen 
vanwege de groeiende economie, maar de aannemer moet hierop wel zijn organisatie weer 
aanpassen wat tijd kost. 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

3. De aannemer kan zich niet verplaatsen in de esthetische kant van het ontwerp wat het belang van 
de architect is en de architect kan zich niet verplaatsen in de praktische kant van het ontwerp wat 
het belang van de aannemer is. 
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Vraag 5 
Bij werken in bouwteamverband kunnen zich ook een aantal problemen voordoen. Ook deze zijn 
hieronder weer opgesomd met de vraag een waarde toe te kennen aan de problemen waarmee 
uzelf ook al eens in aanraking bent geweest bij samenwerking in bouwteamverband. Ook hier 
kunnen weer meerdere problemen dezelfde waardering krijgen, ook kunnen er problemen tussen 
zitten die u zelf niet in het verleden heeft meegemaakt. 

1 : niet ervaren 
2: nauwelijks ervaren 
3: gemiddeld ervaren 
4: vaak ervaren 
5: zeer vaak ervaren 

Mogelijke problemen 1 2 3 4 

A Niet sluitend kunnen maken van budget: eindeloze discussies 0 0 0 0 

8 Constant aanpassen ontwerp per partij (geen teamwerk) 0 0 0 0 

c Overvloed aan onoverzichtelijke informatie door constant veranderingen 0 0 0 0 

D Niet halen tijdsplanning 0 0 0 0 

E Discussies over mogelijk gemaakte afspraken 0 0 0 0 

F Afkeuren tekeningen door afdeling bouwtoezicht gemeente 0 0 0 0 
G Anders, nl 0 0 0 0 
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Vraag 6 
Er kunnen natuurlijk ook een aantal oorzaken opgesomd worden voor de problemen, die zich 
voordoen in bouwteams. De oorzaken die uit de interviews naar voren zijn gekomen zijn ook weer 
in onderstaande tabel verwerkt. 
Het is mogelijke dat er meerdere oorzaken zijn die een zelfde waardering krijgen volgens u, 
evenals dat het mogelijk is dat er meerdere oorzaken zijn die volgens u helemaal niet van 
negatieve invloed zijn op de samenwerking in bouwteams. Uw antwoorden dienen gebaseerd te 
zijn op ervaringen die u in het verleden hebt gehad met werken in bouwteamverband. 

1: niet ervaren 
2: nauwelijks ervaren 
3: gemiddeld ervaren 
4: vaak ervaren 
5: zeer vaak ervaren 

Mogelijke oorzaken 1 2 3 4 5 

A Niet werken volgens de bouwteamconstructie 0 0 0 0 0 

B Aannemer te laat betrekken bij het proces 0 0 0 0 0 

c Het ontbreken van een duidelijk marktconform PvE 0 0 0 0 0 

D Een PvE dat niet strookt met het beschikbare budget 0 0 0 0 0 

E Het niet halen van het budget 0 0 0 0 0 

F Teveel aan eigen belang denken 0 0 0 0 0 

G Doen valse beloftes of niet nakomen gemaakte afspraken 0 0 0 0 0 

H Wantrouwen tussen partijen 0 0 0 0 0 

Onderlinge relaties en afspraken (door belangen buiten het bouwteam) 0 0 0 0 0 

j Ontbreken van een goed en duidelijk bouwmanagement 0 0 0 0 0 

K Contracten die niet eenduidig zijn 0 0 0 0 0 

L Niet vastleggen prijsafspraken na het afsluiten van een fase 0 0 0 0 0 

M Discontinuïteit in vertegenwoordigers bedrijf in bouwteam 0 0 0 0 0 

N Partijen beperken in hun ontwerpvrijheid 0 0 0 0 0 

0 Ontbreken benodigde gegeven op vereiste tijdstippen 0 0 0 0 0 

p Niet erkennen risico's in ontwerp 0 0 0 0 0 

Q Starre houding partijen (geen concessies willen doen in ontwerp voor 
0 0 0 0 0 doorvoeren bezuinigingen) 

R Verkorten doorlooptijden projecten (alles moet sneller) 0 0 0 0 0 

s Nadruk op andere onderdelen in het ontwerp en daardoor 
0 0 0 0 0 meningsverschillen 

T Te lage kwaliteit werk onderaannemers 0 0 0 0 0 

u Gebrek aan capaciteit, kennis en tijd en daarmee ook kwaliteit bij 
0 0 0 0 0 

partijen die deelnemen aan het bouwteam 

V Organisatie aannemer 2 (zie vraag 4) 0 0 0 0 0 

w Marktwerking 0 0 0 0 0 

x Eisen gemeenten en overheden 0 0 0 0 0 

y Externe bedreigingen als onverwachte opgravingen, geluidsoverlast ed 0 0 0 0 0 
z Anders,nl 0 0 0 0 0 
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Vraag 7 
Aan de stagnatie in de voorbereidingsfase van een project, de fase waarin de partijen van het 
bouwteam gezamenlijk het ontwerp verder ontwikkelen, zitten risico's en gevolgen voor de 
deelnemende partijen verbonden. De mogelijkheden zijn weergeven in onderstaande tabel met ook 
weer de vraag hier een waarde van 1 tot en met 5 aan toe te kennen, weer met de mogelijkheid dat 
er gelijke waarderingen worden gegeven. 

1: niet van toepassing 
2: in minimale mate van toepassing 
3: in gemiddelde mate van toepassing 
4: in ruime mate van toepassing 
5: in zeer ruime mate van toepassing 

Mogelijke risico's en gevolgen 1 2 3 4 

A Financiële risico's en gevolgen 4 0 0 0 0 

B Niet halen omzet over een bepaalde periode 0 0 0 0 

c Mislopen overheidsgelden als subsidies 0 0 0 0 

D Problemen met inplannen werknemers 0 0 0 0 

E Slechte reclame bij uitstel oplevering 0 0 0 0 

F Een uiteindelijk DO waar niet alle partijen achter staan 0 0 0 0 

G Niet kunnen beschikken over huisvesting bepaalde datum 0 0 0 0 

H Anders,nl 0 0 0 0 

4. Financiële risico's en gevolgen vanwege: 
• Verantwoordelijkheid voor stangnatie; 
• Langere tijdsbesteding aan bouwteam vereist door stagnatie; 
• Moeilijk voor een partij om onschuld aan te tonen, waardoor die partij geen vergoeding 

voor het meerwerk van de extra tijd en maken extra tekeningen krijgt; 
• Rente op koopwoningen als deze na een bepaalde periode nog niet voltooid of verkocht 

zin waardoor ze duurder worden dus moeilijker te verkopen ; 
• Vertraging in verkoop woningen door stagnatie in bouwteam. Bepaalde periodes in het 

jaar zijn meer geschikt voor verkoop en bij het maken van planningen wordt daarmee 
rekening gehouden. Bij stagnatie wordt deze periode niet gehaald en gaat de verkoop 
mogelijk moeilijker. 
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Vraag 8 
Tenslotte de vraag of u iets zou willen aanpassen aan de werkmethode van bouwteams om het 
proces te optimaliseren. Uit de interviews zijn over dit onderwerp een aantal uitspraken naar voren 
gekomen die in onderstaande tabel staan beschreven. Aan u om aan te geven of u aanpassingen 
zou willen doorvoeren en welke dat zouden zijn of dat u niets zou willen veranderen aan de 
methode. 

1: Deze aanpassing zal het proces NIET optimaliseren 
2: Deze aanpassing zal het proces enigszins optimaliseren 
3: Deze aanpassing zal het proces in GROTE MATE optimaliseren 

Aanpassen werkmethode bouwteam 1 2 3 

A Standaard alle partijen van SO aan tafel 0 0 0 

B Eisen stellen aan de vertegenwoordigers van de bedrijven aan tafel 0 0 0 

c Alle partijen moeten delen in alle risico's 0 0 0 

D Openheid over beschikbare budgetten aan de start van het bouwteam 0 0 0 

E Invoeren toetsmomenten : GO or NO GO 0 0 0 

F Adviseurs betrekken bij de inkoop van materiaal en materieel 0 0 0 

G Meer tijd besteden aan ontwerpen dan aan discussies over voortgang 0 0 0 

H 
Adviseurs installaties en gebouwde omgeving hoeven niet deel te 

0 0 0 
nemen aan bouwteamvergaderingen 

Geen aanpassingen 0 
J Anders,nl 0 0 0 

Bedankt voor uw medewerking! 
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4.2 Analyse onderzoeksresultaten enquête 
In de enquête is gevraagd om alle uitspraken met betrekking tot voordelen, valkuilen, problemen, 
oorzaken, risico's en gevolgen en mogelijke aanpassingen in de werkmethode van bouwteams een 
waardering te geven van 0, 1, 2, 3, of 4. 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'. Tijdens de analyse van de onderzoeksresultaten van de enquête is geteld 
hoe vaak elke bevinding welke waardering kreeg. 
De resultaten zijn vervolgens opgeteld waarna de aantallen onder 0 vermenigvuldigd zijn met 0, 
aantallen onder 1 vermenigvuldigt met 1 enzovoort. Op deze manier kunnen alle waardes achter 
een bevinding bij elkaar opgeteld worden en zo krijgen bijvoorbeeld alle voordelen een getal. Alle 
getallen van alle voordelen bij elkaar opgeteld is dan uiteindelijk 100% waarna aan elk voordeel 
een percentage kan worden toegekend. Het voordeel met het hoogste percentage wordt door de 
ondervraagden als het zwaarst gevoelde voordeel van werken in bouwteamverband gezien. 

Hieronder worden per categorie alle resultaten weergegeven. 

4.2.1 Voordelen 

Voordelen 
A Tijdsbesparing 
B Kostenbesparinq 
c Vroeg inzicht in uitvoeringskosten 
D Verkrijg_en meest optimale prijs/kwaliteit verhouding 
E Risicospreiding en verantwoording verdeeld over alle partijen 
F Inbreng specialistische kennis 
G Direct aanpakken problemen (geen verassingen tijdens de uitvoering) 
H Anders, nl 

Tabel4.1: Uitspraken met betrekking tot de voordelen. 

Voor- Geen Weinig Gemiddelde Grote Zeer grote Totaal 
delen Invloed invloed invloed invloed invloed 

A 2 4 16 13 4 39 
B 4 10 15 10 0 39 
c 0 7 11 9 12 39 
D 1 4 14 10 10 39 
E 5 8 14 10 2 39 
F 0 3 6 18 12 39 
G 0 0 13 15 11 39 
H 36 0 0 3 0 39 

Tabel4.2: Aantal keer dat elke waardering voor elk genoemd voordeel is aangestipt. 

Voor- Geen Weinig Gemiddelde Grote Zeer grote Totaal 
delen invloed invloed invloed invloed invloed 

Waarde 0 Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 Waarde 4 
F 0 3 12 54 48 117 
G 0 0 26 45 44 115 
c 0 7 22 27 48 104 
D 0 4 28 30 40 102 
A 0 4 32 39 16 91 
E 0 8 28 30 8 74 
B 0 10 30 30 0 70 
H 0 0 0 9 0 9 

Totaal, 100% 682 

Tabel4.3: Waardeoordelen toegekend aan elk voordeel, aantalen uit tabel3.2 vermenigvuldigt met 0 tlm 4. 
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Vanuit tabel 4.3 kunnen aan alle voordelen een percentage toegekend worden, waarna vastgesteld 
kan worden welk voordeel als het belangrijkste door de ondervraagden wordt gezien. Zoals blijkt uit 
figuur 3.1 wordt voordeel F 'Inbreng specialistische kennis' met 18% als het belangrijkste voordeel 
gezien. Op de voet gevolgd door voordeel G 'Direct aanpakken problemen' met 17%. Ook de 
voordelen Den C, respectievelijk 'Verkrijgen meest optimale prijs/kwaliteit verhouding' en 'Vroeg 
inzicht in uitvoeringskosten' worden beiden als belangrijk gezien met 15%. Bij de voordelen is het 
onderscheid niet heel groot, waaruit geconcludeerd kan worden dat de voordelen die in de 
literatuur zijn gevonden beaamd worden door de ondervraagden. 

F 
18% 

G 

11% 

Figuur 4.1: Taartdiagram voordelen 

Voordelen 

H 
1% 

D 

15% 

A 
13% 

c 

Nu het taartdiagram weergegeven is kan vastgesteld worden met behulp van tabel 4.1 welke 
voordelen de hoogste percentages krijgen: 

Voordelen 
18% F: lnbrenÇJ specialistische kennis 
17% G: Direct aanpakken problemen_(geen verassingen t i1dens de uitvoering) 
15% D: VerkrijÇJen meest optimale prijs/kwaliteit verhoudinÇJ 
15% C: Vroeg inzicht in uitvoeringskosten 

Deze werkwijze is ook bij de andere categorieën van valkuilen tot en moet aanpassen 
werkmethode toegepast. De resultaten zijn te zien in tabel 4.4 tot en met 4 .13 met bijbehorende 
percentagediagrammen weergegeven in figuur 4 .2 tot en met 4.6. 
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Bevorderen van de elfectJVJtell vnn bauwtean1s 

4.2.2 Categorie valkuilen 

Valkuilen 
A Gebrek aan kennis bij andere _partilen 
B Gebrek aan vertrouwen tussen partijen 
c Gebrek aan goede communicatie tussen partijen 
D Gebrekkige informatiestroom: niet tijdig of onjuist verspreiden informatie 
E Gebrekkige budgetbewaking 
F GebrekkiQe 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 _Q_artijen 
K Afspraken op directieniveau niet doorspelen naar een lager niveau 
L Partijen beperken in hun ontwerpvrijheid 
M Discontinuïteit in vertegenwoordigers bedrijf in bouwteam 
N Organisatie aannemers: gebrek managementcapaciteiten projectleiders 
0 Gebrek aan inlevinÇJsvermogen architect en aannemer in elkaar 
p Dansen naar de pijpen van andere partijen ter conflictvermijding 

Tabel4.4: 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 

Tabel4 .5: Waardeoordelen toegekend aan elke valkuil 

Op de volgende pagina is het taartdiagram van de valkuilen weergegeven. 
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Valkuilen 

0 
p Q A 

B 
N 6% 5% 0% 6% 

0 
6% 

L 

5% E 
6% 

6% H 
7% 7% 7% 

Figuur 4.2: Taartdiagram valkuilen 

Nu het taartdiagram weergegeven is kan vastgesteld worden met behulp van tabel4.4 welke 
valkuilen de hoogste percentages krijgen: 

Valkuilen 
7% H: Onduidelijk 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 
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4.2.3 Categorie problemen 

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

Tabel4.6: Uitspraken met betrekking tot de problemen 

Pro- Niet Nauwelijks Gemiddelde 
biemen ervaren ervaren ervaren 

Waarde 0 Waarde 1 Waarde 2 
A 0 7 14 
D 0 7 24 
B 0 12 16 
E 0 13 24 
c 0 17 20 
F 0 18 16 
G 0 0 2 

Totaal, 100% 

Tabel 4. 7: Waardeoordelen toegekend aan elk probleem 

21% 

Figuur 4.3: Taartdiagram problemen 

Problemen 

G 
1% 

c 
11% 

Vaak Zeervaak 
ervaren ervaren 
Waarde 3 Waarde 4 

45 28 
39 24 
36 20 
30 12 
12 0 
3 0 
3 0 

A 

8 

Totaal 

94 
94 
84 
79 
49 
37 
5 

442 

Nu het taartdiagram weergegeven is kan vastgesteld worden met behulp van tabel4.6 welke 
problemen de hoogste percentages krijgen: 

Problemen 
22% A: Niet sluitend kunnen maken budQet: eindeloze discussies 
21% D: Niet halen van de tijdsplanning 
19% B: Constant aanpassen ontwerp per partij (Qeen teamwerk) 
18% E: Discussie over mogelijke gemaakte afspraken 
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Bevorderen van de effectlvitelt van bouwtec~ms 

4.2.4 Categorie oorzaken 

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

Tabe/4.8 en 4.9: Uitspraken met betrekking tot oorzaken met hieronder de toegekende waardeoordelen 

Oor- Niet ervaren Nauwelijks Gemiddelde Vaak Zeervaak Totaal 
zaken Waarde 0 ervaren ervaren ervaren ervaren 

Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 Waarde 4 
D 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 
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Figuur 4.4: Taartdiagram oorzaken 
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Nu het taartdiagram weergegeven is kan vastgesteld worden met behulp van tabel 4.8 welke 
oorzaken de hoogste percentages krijgen : 

Oorzaken 
6% D: Een PvE dat niet strookt met het beschikbare budget 
6% E: Teveel denken aan eigen belang 
6% Q: Verkorten doorlooptijden projecten (alles moet sneller) 
5% B: Aannemer te laat betrekken bij het proces 
5% N: Ontbreken benodiQde geQeven op vereiste tijdstippen 
5% P: Starre houding partijen (geen concessies willen doen in ontwerp) 
5% V: MarktwerkinQ 
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4.2.5 Categorie risico's en gevolgen 

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

Tabel4.10: Uitspraken met betrekking tot risico's en gevolgen 

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

A 0 3 26 
D 0 13 16 
G 0 9 16 
F 0 12 18 
E 0 16 14 
B 0 19 16 
c 0 15 12 
H 0 0 0 

Totaal, 100% 

Tabel 4. 11: Waardeoordelen toegekend aan elk risico en gevolg 

Risico's en gevolgen 

F 
13% 

G 
15% 

Fiquur 4.5: Taartdiawam risico en qevolq 

H 
0% 

D 
19% 

toepassing 
Waarde 3 

48 
36 
36 
27 
21 
12 
9 
0 

A 

toepassing 
Waarde 4 

8% 

16 
16 
4 
0 
0 
0 
0 
0 

8 
11% 

Nu het taartdiagram weergegeven is kan vastgesteld worden met behulp van tabel 4.10 welke 
risico's en gevolgen de hoogste percentages krijgen: 

Risico's en gevolgen 
22% I A: Financiële risico's en gevolgen 
19% I D: Problemen met inplannen werknemers 

93 
81 
65 
57 
51 
47 
36 
0 

430 
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4.2.6 Categorie aanpassing werkmethode 

Aanpassing Niet Enigszins Grote mate Totaal 
werkmethode optimaliseren optimaliseren optimaliseren 

Waarde 0 Waarde 1 Waarde 2 
B 0 13 44 57 
E 0 15 42 57 
D 0 15 36 51 
G 0 25 16 41 
A 0 20 20 40 
c 0 16 6 22 
H 0 9 6 15 
F 0 13 0 13 
J 0 0 4 4 
I 0 0 2 2 

Totaal, 100% 

Tabe14.12 Uitspraken met betrekking tot mogelijke aanpassing van de werkmethode 

Aanpassen werkmethodes bouwteams 
A Standaard vanaf SO alle partijen aan tafel 
B Eisen stellen aan verteÇJenwoordiÇJers van de partijen 
c Alle partijen moeten delen in de risico's 
D Openheid over beschikbare buqÇJetten aan de start van het bouwteam 
E Invoeren toetsmomenten: Goor No Go 
F Adviseurs betrekken bij inkoop materiaal en materieel 
G Meer tijd besteden aan het werkelijke ontwerpen ipv voortgang van zaken 
H Adviseurs installaties en ÇJebouwde omÇJevinÇJ niet deel laten nemen aan vergaderingen 
I Er hoeven geen aanpassingen doorgevoerd te worden 

Tabel 4.13: Waardeoordelen toegekend aan elke mogelijke aanpassing van de werkmethode 

F 
4% 

G 

Aanpassen werkmethode 

H I J 
5% 1o/~% 

D 
17% 

Figuur 4.6: Taartdiagram aanpassen werkmethode 

A 

13% 

B 
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Bevorderen van de effer.tlv1tett van bouwtearn. 

Nu het taartdiagram weergegeven is kan vastgesteld worden met behulp van tabel 4.12 welke 
mogelijke aanpassingen van de werkmethode de hoogste percentages krijgen : 

Aanpassing werkmethode 
19% Invoeren toetsmomenten : GOor NO GO 
19% Eisen stellen aan de vertegenwoordigers van de partijen 
17% Openheid over beschikbare budgetten aan de start van een bouwteam 

4.3 Analyse enquête per doelgroep 

Nadat de enquêteresultaten van alle ondervraagden bij elkaar opgeteld waren kon niet met 
zekerheid aangeduid worden welke oorzaken als hoofdoorzaken voor de mogelijke problemen in 
bouwteams aangewezen kunnen worden omdat de percentages te dicht bij elkaar liggen. 
Hoofdoorzaken zijn dan de oorzaken die door de geënquêteerden als zwaarst ervaren worden 
gevoeld en dus het hoogste percentage hebben. 

Het zou mogelijk zijn dat de verschillende doelgroepen wel andere oorzaken aanwijzen als van 
grote invloed zijnde op de problemen. De architecten kunnen misschien andere oorzaken de 
hoogste waardering toekennen 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 

Op de volgende pagina's zijn de resultaten weergegeven voor de opdrachtgevende partij, de 
ontwerpende partij en de uitvoerende partij voor de twee belangrijkste onderwerpen, namelijk de 
problemen en de oorzaken. 

Bij lagen afstudeerrapport - Beryl BOlJens 58 



4.3.1 Opdrachtgevende partij 

Pro- Niet 
biemen ervaren 

Waarde 0 
A 0 
B 1 
c 3 
D 1 
E 1 
F 2 

Totaal, 100% 

Nauwelijks Gemiddelde Vaak 
ervaren ervaren ervaren 
Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 

3 6 19 
5 8 12 
9 6 0 
4 10 15 
3 8 18 
10 8 0 

Problemen Opdrachtgevende Partijen 

18% 

F 

10% 

c 
10% 

Figuur 4. 7: Problemen ervaren door de opdrachtgevers 

Zeervaak Totaal 
ervaren 
Waarde 4 

16 44 
8 33 
4 19 
4 33 
8 37 
0 18 

184 

A 

De problemen met de hoogste percentages komen overeen met de problemen die ook bij het 
totaalresultaat van alle partijen uit de hoogste percentages haalden, namelijk: 

• Niet sluitend kunnen maken budget: eindeloze discussies 
• Discussies over mogelijke gemaakte afspraken 
• Constant aanpassen ontwerp per partij (geen teamwerk) 
• Niet halen tijdsplanning 
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Oor- Niet Nauwelijks Gemiddelde Vaak Zeer vaak Totaal 
zaken ervaren ervaren ervaren ervaren ervaren 

Waarde 0 Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 Waarde 4 
A 3 4 14 3 4 25 
B 3 6 4 15 0 25 
c 3 7 6 9 0 22 
D 2 4 12 12 0 28 
E 1 3 8 19 8 38 
F 1 4 8 15 8 35 
G 0 5 12 12 4 33 
H 2 5 18 0 0 23 
I 4 4 8 12 0 24 
J 3 5 10 6 4 25 
K 3 5 16 0 0 21 
L 2 6 10 3 8 27 
M 2 9 10 3 0 22 
N 0 5 16 9 0 30 
0 0 5 8 15 8 36 
p 1 2 18 9 4 33 
Q 2 4 14 9 0 27 
R 2 8 12 0 0 20 
s 4 4 8 9 4 25 
T 1 6 8 9 4 27 
u 0 5 10 12 4 31 
V 2 4 10 15 4 33 
w 0 5 14 12 0 31 
x 0 6 16 3 0 25 

Totaal, 100% 666 

Oorzaken Opdrachtgevende Partijen 

w x A 8 
V 4% 4% c 

D 5% 4% 

s F 

4% 5% 

R G 
5% 

N M L 3% 
5% 5% 4% 3% 4% 

3% 

Figuur 4.8: Oorzaken ervaren door de opdrachtgevende partijen 

Bij de mogelijke oorzaken voor de problematiek bij werken in bouwteamverband doet zich hetzelfde 
probleem voor als bij het enquêteresultaat waar de bevindingen van alle ondervraagden bij elkaar 
opgeteld zijn . De verschillen in percentages zijn zo miniem dat hier niet met zekerheid uitspraken 
over gedaan kunnen worden. 
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4.3.2 Ontwerpende partij 

Pro- Niet 
biemen ervaren 

Waarde 0 
A 2 
B 1 
c 4 
D 0 
E 0 
F 3 

Totaal, 100% 

23% 

Nauwelijks Gemiddelde Vaak 
ervaren ervaren ervaren 
Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 

3 0 9 
3 2 9 
3 2 3 
2 8 9 
3 10 3 
5 2 0 

Pcblemen Ontwerpende Partijen 

F 

8% 0% 

c 
10% 

A 

Figuur 4. 9: Problemen ervaren door de ontwerpende partijen 

Zeervaak Totaal 
ervaren 
Waarde 4 

4 16 
4 18 
0 8 
0 19 
0 16 
0 7 

84 

B 

De problemen met de hoogste percentages komen overeen met de problemen die ook bij het 
totaalresultaat van alle partijen uit de hoogste percentages haalden, namelijk: 

• Niet sluitend kunnen maken budget: eindeloze discussies 
• Discussies over mogelijke gemaakte afspraken 
• Constant aanpassen ontwerp per partij (geen teamwerk) 
• Niet halen tijdsplanning 
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Oor- Niet Nauwelijks Gemiddelde Vaak Zeer vaak Totaal 
zaken ervaren ervaren ervaren ervaren ervaren 

Waarde 0 Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 Waarde 4 
A 3 3 2 3 0 8 
B 3 2 6 3 0 11 
c 1 3 2 6 0 11 
D 2 3 2 6 0 15 
E 0 4 2 12 4 18 
F 1 5 6 0 0 11 
G 2 5 4 0 0 9 
H 3 2 8 0 0 10 
I 1 2 6 9 0 17 
J 2 5 2 0 0 11 
K 4 5 2 3 4 10 
L 2 3 6 0 0 9 
M 1 5 2 9 0 16 
N 0 6 6 3 0 15 
0 1 4 2 3 0 9 
p 2 1 8 3 0 12 
Q 2 4 4 3 0 15 
R 1 4 6 0 4 10 
s 1 1 12 3 0 16 
T 0 5 8 0 0 13 
u 1 4 6 3 0 13 
V 3 1 4 9 0 14 
w 3 4 0 6 0 10 
x 5 1 2 6 0 9 

Totaal, 100% 292 

Oorzaken Ontwerpende Partijen 

V w x A B c 
3% 3% 3% 4% D 

s F 
5% 4% 

R G 

3% 3% 

H 

4% N M L K 
3% 5% 3% 4% 

5% 3% 

Figuur 4.10: Oorzaken ervaren door de ontwerpende partijen 

Bij de mogelijke oorzaken voor de problematiek bij werken in bouwteamverband doet zich hetzelfde 
probleem voor als bij het enquêteresultaat waar de bevindingen van alle ondervraagden bij elkaar 
opgeteld zijn. De verschillen in percentages zijn zo miniem dat hier niet met zekerheid uitspraken 
over gedaan kunnen worden. 
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4.3.3 Uitvoerende partij 

Pro- Niet 
biemen ervaren 

Waarde 0 
A 1 
B 1 
c 3 
D 0 
E 0 
F 3 

Totaal, 100% 

22% 

Nauwelijks Gemiddelde Vaak 
ervaren ervaren ervaren 
Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 

2 6 12 
2 6 12 
3 8 3 
3 2 15 
4 6 12 
6 2 3 

Problemen Uitvoerende Partijen 

F 

9% 

c 
11% 

A 

Figuur 4. 11: Problemen ervaren door de uitvoerende partijen 

Zeer vaak Totaal 
ervaren 
Waarde 4 

4 24 
4 24 
0 14 
8 28 
0 22 
0 11 

123 

B 

De problemen met de hoogste percentages komen overeen met de problemen die ook bij het 
totaalresultaat van alle partijen uit de hoogste percentages haalden, namelijk: 

• Niet sluitend kunnen maken budget: eindeloze discussies 
• Discussies over mogelijke gemaakte afspraken 
• Constant aanpassen ontwerp per partij (geen teamwerk) 
• Niet halen tijdsplanning 
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Oor- Niet 
zaken ervaren 

Waarde 0 
A 0 
B 2 
c 0 
D 0 
E 0 
F 0 
G 1 
H 0 
I 0 
J 1 
K 0 
L 0 
M 0 
N 0 
0 1 
p 0 
Q 0 
R 2 
s 1 
T 1 
u 0 
V 0 
w 0 
x 1 

Totaal, 100% 

R 
3% 

T 

4% 

V 

Nauwelijks Gemiddelde Vaak 
ervaren ervaren ervaren 
Waarde 1 Waarde 2 Waarde 3 

3 10 9 
1 6 12 
1 12 12 
1 4 18 
2 12 6 
6 6 3 
4 8 3 
6 6 6 
3 6 12 
3 2 15 
3 2 21 
5 10 0 
4 8 9 
0 10 15 
2 8 9 
2 6 12 
1 6 15 
1 12 3 
4 8 3 
3 8 9 
4 10 6 
2 14 6 
4 6 9 
1 6 18 

Oorzaken Uitvoerende partijen 

w 
4% 

x 
5% 

A 
4% 

B 
4% 

Figuur 4. 12: Oorzaken ervaren door de uitvoerende partijen 

Zeervaak 
ervaren 
Waarde 4 

0 
4 
0 
8 
4 
4 
4 
0 
4 
4 
0 
4 
0 
4 
4 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 

c 

3% 

Totaal 

F 
4% 

G 

22 
23 
25 
31 
24 
19 
19 
18 
25 
24 
26 
19 
21 
29 
23 
24 
22 
16 
15 
20 
20 
22 
23 
25 
535 

Bij de mogelijke oorzaken voor de problematiek bij werken in bouwteamverband doet zich hetzelfde 
probleem voor als bij het enquêteresultaat waar de bevindingen van alle ondervraagden bij elkaar 
opgeteld zijn. De verschillen in percentages zijn zo miniem dat hier niet met zekerheid uitspraken 
over gedaan kunnen worden. 
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Bevorderen van de effeclJVIleJl van bouwteams 

5. Bijlage 5: Oorzaak-gevolg diagram 

Op de volgende pagina is het gehele oorzaak-gevolg diagram bijgevoegd, waarvan in de scriptie 
een afbeelding , met alleen de hoofdproblemen en het ultieme gevolg erin verwerkt, is 
weergegeven. In het volledige oorzaak-gevolg diagram zijn ook de oorzaken die ten grondslag 
liggen aan de hoofdproblemen toegevoegd. 
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Niet nakomen gemaakte afspraken 

Ontbreken berodigde g_....,. op ..,.;st 
~dSiip 

IGebrel<--

T e-.eel denken aan eigen belang 

Aamemef te laai belt'ekken in proces 

lrMoed van de economie 

Niet nakomen gemaakte afspraken 

ORbreken benodigde gege-..ens op ~SI 
tijdstip 

T eveei derleen aan eigen belang 

Een~ dalrMtstrookt mei hel ~t 

Gebrek aan tijd en capaciteit 

Starre houding partijen 

Onlbfeken berodigde gegevens op vereist 
lijdSlip Wantrouwen tussen partijen 



Bevorc1 ren van de eftecuvitell van l)OUWIAams 

6. Bijlage 6: Stroomanalysediagram volgens Porras 

Met het stroomanalysediagram van Porras kunnen de verbanden worden weergegeven tussen alle 
oorzaken en problemen die naar voren zijn gekomen uit het onderzoek naar de samenwerking en 
hiermee samenhangende problematiek in bouwteams. 

De oorzaken worden bij deze methode ingedeeld in 4 categorieën, namelijk: 
• Organisatorische oorzaken 
• Technische oorzaken 
• Sociale oorzaken 
• Fysieke omgevingsoorzaken 

Vervolgens worden de verbanden 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 cijfers naast een oorzaak 
geven aan hoeveel uitgaande pijlen een oorzaak heeft en dus daarmee ook hoeveel andere 
oorzaken deze beïnvloed. De kleuren van de pijlen zijn toegepast om verwarring te voorkomen. Als 
alle pijlen zwart zouden zijn zou het moeilijk zijn te achterhalen van welke oorzaak een pijl 
afkomstig is. Daarom hebben alle uitgaande pijlen van één oorzaak dezelfde kleur gekregen. 
De oorzaken boven in het diagram zonder inkomende pijlen en die dus aan de basis staan van het 
ultieme gevolg worden basale oorzaken genoemd. 
De oorzaken met de meeste uitgaande pijlen worden gezien als 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. Deze hoofdoorzaken 
zijn rood gekleurd in het diagram, dat is bijgevoegd op de volgende pagina. 
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Ultieme gevolg van de problemen die zich mogelijke voor kunnen doen bij werken in bouwteamverband. 
Hoofdproblemen die zich voor kunnen bij werken in bouwteamverband. 

c=::J Basale oorzaken voor de problemen die zich voor kunnen doen bij werken in bouwteamverband. 
c=::J Basale hoofdoorzaken voor de problemen die zich voor kunnen doen bii werken in bouwteamverband. 
- Hoofdoorzaken voor de problemen die zich voor kunnen doen bij werken in bouwteamverband. 
c=::J Oorzaken die niet als hoofdoorzaak voor de problemen die zich voor kunnen doen bij werken in bouwteamverband. 

Sociaal Fysieke omgeving 
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