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Voorwoord 

Voorwoord 

Voor u ligt het afstudeerverslag geschreven in het kader van het afstudeerproject van 
de Masteropleiding Architecture, Building and Planning met als specialisatie Construction 
Technology van de faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Dit 
afstudeerverslag dient in combinatie met de 'Verbeterinstructie koperskeuzeproces' en 
alle bijbehorende bijlagE!n als eindresultaat van mijn afstudeerproject. 

Voordat u verder gaat lezen in dit verslag wil ik graag een aantal mensen bedanken 
voor de hulp bij het bereiken van de eindstreep van mijn studie. Ten eerste alle, in meer 
of mindere mate, betrokkenen binnen Stam + De Koning Bouw bv te Eindhoven voor de 
mogelijkheden die ik heb gekregen binnen het bedr,jjf en uiteraard voor de moeite die ze 
hebben gedaan tijdens het helpen bij het uitgevoerde onderzoek. Ook aUe 
onderaannemers en leveranciers wil ik bedanken, omdat zij tijd konden vinden om mij te 
woord te staan tijdens mijn zoektocht naar de oplossing van het koperskeuzeprobleem. 

Daarnaast wil ik mijn famUie, vrienden en natuurlijk vriendin Barbara bedanken die me 
tijdens het gehele project hebben gesteund, me hebben opgepept om aan het werk te 
gaan en die gezorgd hebben voor de nodige ontspannende momenten die zo tegen het 
einde van het project steeds harder nodig waren. Het heeft een flinke tijd geduurd, maar 
uiteindelijk kan ik zeggen dat ik klaar ben met afstuderen! 

Eindhoven, 27 februari 2009 

Leon van de Sande 
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Samenvatting 

Samenvatting 

In de huidige maatschappij willen kopers van woningen een steeds grotere mate van 
inspraak over de indeling en de afwerking van de gekochte woning. Deze zeggenschap 
van kopers over de woning is bekend onder de naam 'koperskeuze'. In de eerste fase 
van het project 'De Nieuwe Kruidenbuurt' te Eindhoven, één van de grootschaligere 
projecten van Stam + De Koning Bouw bv, ontstonden er op de bouwplaats problemen 
omdat deze koperskeuzen niet goed verwerkt en voorbereid waren. Oorzaak hiervan ligt 
in het niet voldoende gestructureerde koperskeuzeproces dat hier aan vooraf gaat. Om te 
zorgen dat de problemen door koperskeuzen op de bouw niet meer voorkomen is de 
volgende doelstelling van dit afstudeerproject opgesteld: 

Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een hulpmiddel dat ervoor 
gaat zorgen dat de twee geconstateerde problemen in het koperkeuzeproces zich niet 
meer voordoen. Deze twee problemen zijn: (1) de afbouw van het meer- en minderwerk 
als gevolg van koperskeuzen in de woningen zorgt voor stagnatie van het bouwproces en 
(2) dat de afbouw van de woningen niet conform de wensen van de koper is. 

Vervolgens zijn met behulp van vier probleemstellingen de onderzoeksvragen 
opgesteld waarmee het onderzoek is uitgevoerd. De antwoorden zijn allereerst op 
bruikbaarheid getoetst door middel van twee opgestelde criteria, namelijk (1) de 
frequentie van de antwoorden (hoe vaker een bepaald antwoord is gegeven, hoe meer 
vraag er is naar een bepaalde maatregel ) . En (2) de relatie tot de praktijk (bekeken 
wordt of een bepaald antwoord eveneens tijdens de observatie naar voren kwam). 

Conclusie uit dit onderzoek is dat er op drie gebieden aanpassingen doorgevoerd 
moeten worden om het koperskeuze proces te optimaliseren. Deze drie gebieden zijn: 
(1) de functie kopersbegeleider en de kopersbegeleiders zelf, (2) het interne proces en 
{3) afspraken met opdrachtgever en met betrokken part i~en. 

Tot slot is er aan de hand van de onderzoeksresultaten en de drie hiervoor geschetste 
gebieden een hulpmiddel samengesteld, dat de verbetering van het koperskeuzeproces 
binnen Stam + De Koning Bouw bv moet bewerkstelligen. Allereerst is hiervoor een 
programma van eisen opgesteld. Het hulpmiddel dient te bevatten: 
1. Een pakket aan maatregelen zodat de gegevens benodigd voor de afbouw compleet 

bij uitvoering ligt alvorens er wordt begonnen met de afbouw van de woning; 
2. Een pakket aan maatregelen waarmee alle gekozen kopersopties uitvoerbaar zijn 

en dat vooraf bekend is hoe deze opties uitgevoerd moeten worden; 
3. Een verzameling afspraken welke ervoor zorgen dat gegevens ondertekend en 

definitief gestempeld zijn, voordat deze naar uitvoering gestuurd worden; 
4. Een pakket aan maatregelen en afspraken zodat de gegevens welke bij uitvoering 

terecht komen volledig en eenduidig zijn. 

Omdat het te ontwikkelen hulpmiddel instrueert op welke manier de optimalisatie van 
het koperskeuzeproces uitgevoerd dient te worden, wordt het hulpmiddel aangeduid als 
'Verbeterinstructie koperkeuzeproces'. De kern van deze verbeterinstructie bestaat uit 
een verzameling maatregelen en afspraken welke als korte kreten zijn opgenomen om 
deze kort en bondig te houden. Vervolgens zijn de gehele antwoorden als toelichtingen 
opgenomen ter verduidelijking; wat een bepaalde maatregel of afspraak dient te 
voorkomen, wat deze exact inhoudt en hoe deze opgevolgd dient te worden. 

De verbeterinstructie is na gereedkomen getoetst aan het programma van eisen, 
omdat toetsing in de praktijk niet mogelijk was. Hieruit vo llgt dat de verbeterinstructie 
voldoet aan de vooraf gestelde eisen. Er kan echter niet gezegd worden of de instructie 
ook het gewenste resu ltaat boekt. Daarnaast is vervolgonderzoek nodig om te bepalen of 
de instructie eveneens bij andere projecten te gebruiken is, en hoe de afdeling 
kopersbegeleiding efficiënter en effectiever ingericht kan worden. 
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Inleiding 

1 Inleiding 

De tijd waarin de koper slechts een keuze had in de kleur van de keukenkastjes en 
wellicht een andere kleur sanitair is voorbij. Tegenwoordig gaat de koper er op zijn minst 
vanuit dat deze bij het kopen van een woning naar een showroom kan gaan en zelf zijn 
keuken, sanitair en tegels kan uitzoeken. Daarnaast kan een koper vaak ook kiezen uit 
verschillende standaard indelingen. Bij sommige projecten gaat het zelfs zo ver dat een 
koper een casco woning koopt die deze zelf mag indelen, waarbij ook de natte ruimten 
niet op een vaste plaats liggen. Het blijkt dat het in de huidige maatschappij voor een 
koper zeer belangrijk is om een grote mate van zeggenschap op de indeling en afwerking 
van de woning te hebben. Deze zeggenschap van de koper, in meer of mindere mate, is 
bekend onder de noemer 'koperskeuze'. 

In de volgende paragraaf wordt dieper op het begrip 'koperskeuze' ingegaan, waarna 
de aanleiding van het onderzoek wordt gegeven. Vervolgens wordt in paragraaf 3 de 
maatschappelijke- en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek behandeld en is er 
tot slot een leeswijzer opgenomen voor de rest van dit rapport. 

1.1 Koperskeuze in de bouw 
Voor veel aannemers is koperskeuze het spook dat het bouwproces in de war gooit, 

maar wat houdt koperskeuze precies in? 
Koperskeuze is het geheel van keuzes en aanpassingen die de koper mag doorvoeren, 

teneinde de afbouw van de nieuwbouwwoning zoveel mogelijk naar eigen wens te laten 

Invloed 

Klassiek bouwen Flexibel bouwen 

Figuur 1.1: Indeling koperskeuze volgens SBR [1] 

verlopen. Dit kunnen enerzijds 
wijzigingen aan de woning zijn die in 
het voortraject door de aannemer zijn 
ontwikkeld, de zogenaamde standaard 
opties. Anderzijds kunnen dit geheel 
eigen ideeën van de koper zijn, te 
weten de individuele wijzigingen. Het 
geheel van deze standaard opties en 
individuele koperswijzigingen binnen de 
woning heten de koperskeuzen. 

Zoals aangegeven zijn er 
verschillende maten van zeggenschap 
bij koperskeuze. Eén van deze 
indelingen, ontwikkeld door de Stichting 
Bouw Research {SBR), onderscheidt zes 

benaderingen in de mate van zeggenschap van de koper op de indeling van de woning 
tijdens het koperskeuzeproces (figuur 1.1): 
1. Traditioneel {A) en begeleid (B) kopen; 
2. Projectonafhankelijke afspraken {C); 
3. Configuratiebenadering (D); 
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Inleiding 

4. Flexibel bouwen en wonen (E); 
5. De huizenwinkel (F); 
6. De integrale aanpak (G). 

Wanneer de koper enkel kan kiezen uit een verzamelring standaard opties via een 
keuzelijst wordt dit beschouwd als de meest eenvoudige vorm. Wanneer de koper zijn 
gehele woning naar wens kan indelen door deze uit verschillende onderdelen samen te 
stellen is er sprake van de meest uitgebreide vorm. In dit laatste geval is er voor de 
aannemer dan ook geen enkele standaard woning. Hieronder wordt deze indeling nader 
toegelicht. 

Traditioneel (A) en begeleid (B) kopen 

Bij deze benadering kan de consument via keuzelijsten zijn wensen ten aanzien van 
meer- en minderwerk kenbaar maken. De koper kan kiezen uit vaste opties en eventueel 
uit vrije opties. De communicatie verloopt schriftelijk of mondeling. De bouwer of 
ontwikkelaar onderhandelt per project met leveranciers en onderaannemers. 

Proj ectonafhankelijke afspraken CC) 

De koper kiest uit vaste en vrije opties. In vaste (soms eigen) showrooms kan hij een 
keuze maken uit afwerkmaterialen. Hij wordt intensief begeleid bij het maken van zijn 
keuzes. Doordat de ontwikkelaar projectonafhankelijke afspraken heeft gemaakt met 
leveranciers en onderaannemers, kan hij de koper zeer snel (binnen een dag) informeren 
over de financiële consequenties van zijn keuzes. 

Configuratiebenadering CD) 

Een configuratiebenadering maakt het mogelijk om de koper een zeer groot aantal 
keuzemogelijkheden te bieden ten aanzien van volume en indeling, terwijl de 
beheersbaarheid gewaarborgd blijft. De communicatie met de koper verloopt 
gestructureerd en duidelijk, doordat in een beperkt aantal configuraties een groot aantal 
mogelijkheden is gebundeld. De ontwikkelaar en bouwer ontwikkelen samen het project. 
Zonder vergaande samenwerking heeft de ontwikkelaar geen garantie ten aanz,ien van de 
uitvoerbaarheid. 

Flexibel bouwen en wonen CE) 

Er wordt gekozen voor industriële ontwikkeling, samen met co-makers. Het 
bouwconcept stelt de koper in staat om in een relatief laat stadium zijn keuze te maken 
uit verschillende basisvarianten en optiepakketten. Aan het samenstellen daarvan is 
marktonderzoek voorafgegaan. De partners in het project (ontwikkelaar, bouwer, co
makers) maken vaste afspraken over ender meer bouwmethodiek, prijzen en levertijden. 

De huizenwinkel (F) 

De bouwer heeft de regie over de ontwikkeling. Door de combinatie van architect en 
bouwer in één functie weet de consument dat zijn wensen uitvoerbaar zijn. Alle 
keuzemogelijkheden zijn vooraf volledig uitgewerkt. De consument kan rekenen op een 
intensieve begeleiding t ijdens het hele traject. De ontwikkelende bouwer werkt samen 
met co-makers. Met hen zijn vaste afspraken gemaakt over prijzen, levertijden en 
kwaliteit. 

Integrale aanpak (G) 

Er is sprake van productontwikkeling met co-makers, voor zowel het ontwerp als de 
uitvoering. Alle keuzemogel ijkheden z~jn vooraf uitgewerkt. Dankzij de integrale, 
industriële aanpak is de bouwtijd kort, zonder dat de keuzevrijheid wordt ingeperkt. 
Dankzij de configuratiebenadering en het gebruik van bouwelementen van co-makers 
kan de consument zijn keuzes in een laat stadium maken en is de 
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Inleiding 

levensloopbestendigheid gegarandeerd. De ontwikkelaar of bouwer ontwikkelt met vaste 
co-makers een product (configuraties en modules). Hij maakt vaste afspraken over 
prijzen, bouwmethodiek, kwaliteit en levertijden. 

1.2 Kruidenbuurt Eindhoven 
De Kruidenbuurt in het zuidoosten van Eindhoven, afgebakend door de Leenderwe9, 

Korianderstraat, Heezerweg en de Floralaan Oost, is een kenmerkende tuinwijk uit de 
jaren '30 van de vorige eeuw. De wijk gebouwd voor de vele arbeiders van onder andere 
Philips, werd in 1997 bestempeld als 'impulswijk' om de verschillende probleemsituaties 
grondig aan te pakken. Dit was voor woningcorporatie Trudo uit Eindhoven, verhuurder 
van het merendeel van de woningen in de Kruidenbuurt, het teken om te starten met de 
ontwikkeling van 'De Nieuwe Kruidenbuurt'. 

Na het gereedkomen van het Masterplan in 1998, volgende de uitgangspunten van het 
het Stedebouwkundig Plan in 2001 en het Sociaal Plan in 2002. Het definitieve 
Stedebouwkundig Plan, het Beeldkwaliteitsplan en de openbare ruimte in 2003. Tot slot 
lag het definitief ontwerp van de woningen gereed in 2004. Deze plannen samen vormen 
het plan voor de herontwikkeJi,ng van de Kruidenbuurt waarbinnen de 740 bestaande 
woningen plaats maken ongeveer 650 nieuwe woningen van verschillende typologieën en 
zowel hoog- als laagbouw. De bouw van de nieuwe woningen is verdeeld over vier fasen, 
waarvan de eerste en de tweede inmiddels gereed en opgeleverd zijn en de derde en 
vierde volgen in respectievelijk 2010 en 2012. Naast de nieuwe woningen omvat het plan 
veel groen, verschillende pleinen en een park. Door de kwaliteit van de woningen en de 
samenhang met de nieuwe buitenruimte ontving de Eerste Fase van De Nieuwe 
Kruidenbuurt een eervolle vermelding bij de tweejaarlijkse Dirk Roosenburgprijs voor 
architectuur 2007 [4,5,6]. 

Figuur 1.2: Overzicht gehele stedebouwkundige plan 'De Nieuwe Kruidenbuurt' uit 2001 [2] 
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1.3 Aanleiding onderzoek 

1.3.1 Situatie Kruidenbuurt 

Voorafgaand aan de verkoop zijn er door Stam + De Koning in samenwerking met de 
opdrachtgever een aantal standaard opties ontwikkeld aan de hand van de vraag vanuit 
de markt. Deze standaard opties zijn terug te vinden op de koperskeuzelijst en omvatten 
onder andere een aanbouw over de gehele breedte van de woning, een extra dakraam, 
een andere keukenopstelling, een grotere badkamer of andere binnendeuren. 

Daarnaast zijn de onderaannemers en showrooms benaderd en zijn er afspraken 
gemaakt over de kosten van de standaard wijzigingen in het leidingwerk, hierbij kan men 
denken aan een kookeiland in de keuken of het verplaatsen van de wastafel in de 
badkamer. Deze wijzigingen staan vermeld op de 'Prijsindicatielijst Leidingwerk', 
waardoor showrooms de koper snel een indicatie kunnen geven wat een bepaalde 
standaard wijziging kost. Tot slot hadden kopers de mogelijkheid om individuele 
wijzigingen door te voeren. 

Volgens de indeling in paragraaf 1.1 valt de mate van zeggenschap van de koper in de 
Kruidenbuurt in te delen in categorie C, de projectonafhankelijke afspraken. Voor Stam + 
De Koning zorgde deze mate van vrijheid van de koper echter voor enkele onaangename 
situaties tijdens de afbouw en de opleveringen van de woningen. 

1.3.2 Problematiek 

Hieronder volgen twee voorbeelden die een indruk geven van deze problemen. 

Voorbeeld 1: Aanleg elektrische installatie kavel 8 

Figuur 1.3: Frezing in muur voor elektra 
in keuken kavel 8 

Voorbeeld 2: Vooroplevering kavel 62 

De elektrotechnische installateur komt kavel 8 
binnen om de installatie te monteren in de 
woning. Op de koperskeuzelijst staat dat de 
koper een extra wandcontactdoos boven het 
aanrecht in de keuken heeft besteld. 

Probleem: Er zit geen leiding naar de 
gewenste positie en er is ook geen ruimte in de 
muur om de inbouwdoos aan te kunnen brengen, 
terwijl de wandtegels al aangebracht zijn. 
Gelukkig is er de mogelijkheid om een extra 
aftakking te maken op de vloer zonder dat de 
groep in de meterkast overbelast wordt. 

Gevolg: Een sleuf voor de leiding en een gat 
voor de inbouwdoos in de muur frezen en het 
tegelwerk opnieuw aanbrengen. Immers als 
alleen de strook kapotte tegels wordt vervangen 
is er een groot risico op kleurverschil. 

Standaard wordt er twee weken voor de officiële oplevering en sleuteloverdracht een 
vooroplevering of voorschouwing gehouden, bij blok HS 4 was dit vergeten. 
Kopersbegeleiding had daarom de vier kopers van de woningen in dit blok de 
mogelijkheid gegeven om één week voor de officiële oplevering te komen kijken of alles 
in orde was. Dit was echter niet gecommuniceerd naar de bouw, dus stonden er ineens 
een aantal kopers op de stoep. 

Probleem: Bij één van de woningen, kavel 62, stapt de koper de badkamer binnen en 
de eerste opmerking die deze maakt is: "Zo heb ik mijn badkamer helemaal niet 
besteld." De koper had zelf een tekening bij waarop een plateau naast en achter het bad 
stond en waarbij de voorzijde van het bad uitgelijnd was met de voorzijde van de 
inloopdouche. 
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Figuur 1.4: Aanpassing badkamer kavel 62 na vooroplevering 

Gevolg: De resterende week voor de officiële oplevering wordt er met man en macht 
aan de badkamer gewerkt om deze op tijd gereed te krijgen. Het tegelwerk moet eraf, 
het bad moet van de muur gehaald worden, de leidingen moeten worden verlegd, het 
plateau moet worden gemaakt, het bad moet weer teruggeplaatst worden en het 
tegelwerk moet weer aangeheeld worden. Waar er bij het laatste weer het risico is op 
kleurverschillen. Met uitzondering van het voegwerk tussen de tegels was de badkamer 
op tijd klaar voor de oplevering. 

1.3.3 Doel onderzoek 

Uit de twee bovenstaande situatieschetsen blijkt dat er op de bouwplaats problemen 
voorkomen met de afbouw van de woningen. Het betreft hier enkel de woningen welke 
anders dan de standaard worden afgebouwd, dus waar kopers wijzigingen aangebracht 
hebben door middel van koperskeuzen. Vermoedelijk ligt de oorzaak hiervan in het niet 
goed verwerken en voorbereiden van de verschillende koperskeuzen op kantoor. 

Na analyse van de geconstateerde problemen en bijbehorende oorzaken en gevolgen, 
te lezen in hoofdstuk 2, blijkt inderdaad dat het voorafgaande koperskeuzeproces niet 
voldoende gestructureerd wordt doorlopen. Hierdoor worden er fouten gemaakt die pas 
tot uiting lkomen tijdens de uitvoering van de afbouw van de woningen. Het doel van dit 
afstudeerproject is hiermee geformuleerd, namelijk: ervoor zorgen dat de problemen met 
koperskeuzen op de bouw niet meer voorkomen door het koperskeuzeproces binnen 
Stam + De Koning Bouw bv te optimaliseren. 

1.3.4 Relevantie onderzoek 

Zoals eerder aangegeven, is in de woningbouw een duidelijke trend waar te nemen. 
Waar eerst de koper niets te zeggen had over de indeling van de woning, is het nu haast 
mogelijk de gehele woning aan te passen naar eigen inzicht en smaak. Een veelgehoorde 
kreet is dan ook 'consumentgericht bouwen'. 
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Inleiding 

Om het voor de aannemer aantrekkelijker te maken om meer op de koperswensen in 
te spelen, dient er op een eenvoudige manier met het hieruit voortvloeiende meer- en 
minderwerk om te worden gegaan. Hoe meer de aannemer de kopers vrij laat in hun 
keuzes, des te meer deze zich onderscheidt van de andere bouwers. Dit onderscheid kan 
leiden tot een snellere en makkelijkere verkoop van zijn woningen. 

In het algemeen belang is dit gunstig omdat er op een dergelijke manier meer 
woningen verkocht worden, wat een gunstig effect heeft op de doorstroming in de 
woningvoorraad en dus het terugdringen van de woningennood. 

Voor de ondernemer is dit gunstig, in verband met de winst en dus de continuïteit van 
het bedrijf. Hierdoor hebben werknemers een beter vooruitzicht wat betreft de 
baangarantie, wat weer goed is voor de economie. 

Er zi,jn eerdere wetenschappelijke onderzoeken uitgevoerd naar meer- en minderwerk, 
naar koperkeuzes en naar consumentgericht bouwen binnen verschillende (grote) 
aannemers. Dit is echter nog niet eerder onderzocht binnen Stam + De Koning Bouw bv 
in Eindhoven. Zeker omdat Stam + De Koning op dit moment volop bezig is met de bouw 
van lofts, woningen in oude industriële gebouwen, waarvan het meest bekende project 
'De Lichttoren' in Eindhoven is. Hier heeft de koper namelijk de mogelijkheid om zijn 
eigen Ioft geheel zelf in te delen. Dit onderzoek vormt dan ook een aanvulling op de 
bestaande wetenschappelijke literatuur met betrekking tot de omgang van aannemers 
met het meer- en minderwerk als gevolg van de koperskeuze. 

1.4 Leeswijzer 
In het volgende hoofdstuk wordt eerst een analyse gegeven van de problemen met 

het koperskeuzeproces in de Kruidenbuurt. In de eerste paragraaf wordt de huidige 
situatie beschreven, waarna in de tweede paragraaf de analyse van de geïnventariseerde 
knelpunten wordt aangehaald. In de derde paragraaf wordt vervolgens een afbakening 
van deze knelpunten met de bijbehorende verantwoording gegeven. Tot slot worden in 
de laatste drie paragrafen achtereenvolgens de doelstelling van dit afstudeerproject, de 
daarbij opgestelde probleemstellingen en de onderzoeksvragen behandeld. 

In hoofdstuk 3 wordt een toelichting gegeven op het uitgevoerde onderzoek door 
middel van het weergeven van de dataverzamelingsmethoden en de criteria op basis 
waarvan de antwoorden zijn getoetst op bruikbaarheid. 

Daarna worden in hoofdstuk 4 per probleemstelling de verzamelde en getoetste 
antwoorden, de onderzoeksresultaten behandeld en de daaruit voortvloeiende conclusies. 

Tot slot wordt de optimalisatie van het koperskeuzeproces binnen Stam + De Koning 
Bouw bv te Eindhoven behande'ld. Dit gebeurt door het weergeven van het programma 
van eisen waaraan het te ontwikkelen hulpmiddel dat deze optimalisatie dient te 
bewerkstelligen dient te voldoen. Vervolgens wordt de systematiek waarmee het 
hulpmiddel is opgesteld en de toetsing waarmee het hulpmiddel is beoordeeld gegeven. 
Tot slot worden er de aanbevelingen voor vervolgonderzoek aangedragen en volgt er een 
persoonlijk evaluatie van het koperskeuzeproces binnen Stam + De Koning. 

Als bijlagen zijn achtereenvolgens opgenomen de inventarisatie van de knelpunten, de 
relaties van de knelpunten tot elkaar, de aanpak van het uitgevoerde onderzoek en de 
volledige onderzoeksresultaten. 

Daarnaast is het ontwikkelde hulpmiddel dat ervoor dient te zorgen dat het 
koperskeuzeproces wordt geoptimaliseerd als bijlage opgenomen. Dit hulpmiddel kan 
tevens afzonderlijk gelezen worden. 
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2 Analyse problemen koperskeuzeproces 

Naar aanleiding van de geconstateerde problemen, zoals geschetst in het vorige 
hoofdstuk, is er een uitgebreide analyse uitgevoerd. Deze analyse is gestart met de 
beschrijving van de huidige (door Stam + De Koning gewenste) situatie, te lezen in 
paragraaf 2.1. Vervolgens heeft er met behulp van deze beschrijving en het probleem uit 
het vorige hoofdstuk een inventarisatie van de knelpunten plaatsgevonden, opgenomen 
in paragraaf 2.2, waarna er in de derde paragraaf een afbakening van de knelpunten is 
gegeven. Tot slot worden in de vierde en vijfde en zesde paragraaf respectievelijk de 
doelstelling van dit afstudeerproject en de bijbehorende probleemstellingen en het plan 
van aanpak voor het uit te voeren onderzoek behandeld. 

2.1 Beschrijving gewenste koperskeuzeproces 
In deze eerste paragraaf wordt besproken hoe het huidige proces van 

kopersbegeleiding is ingedeeld. Het gaat hier om de gewenste situatie zoals deze door 
Stam + De Koning Bouw is beschreven voorafgaand aan de Eerste Fase van De 
Kruidenbuurt in het Plan van aanpak kopers-/huurdersbegeleiding Kruidenbuurt [2]. Het 
huidige verloop is tevens als stroomschema opgenomen in figuur 2.1 op pagina 20. 

2.1.1 Ontwikkelingsfase 

Tijdens het ontwikkelen van het nieuwbouwproject wordt door de projectontwikkelaar 
de kopersbegeleider betrokken bij het project. Door deze vroegtijdige betrokkenheid is 
het de bedoeling dat de kopersbegeleider de benodigde documenten tijdig gereed heeft, 
zodat de koper tijdens de verkoopfase de correcte en uitgewerkte gegevens kan 
ontvangen. Deze fase bestaat uit vijf stappen die hieronder kort besproken worden: 
A Bespreken technische keuzes en opties; 
B Keuzes en opties verwerken in meer- en minderwerk keuzelijsten; 
C Uitwerken eventuele uitbreidingen en aanvragen vergunningen; 
D Schrijven voorlopige verkoopbrochure; 
E Keuze van de showrooms. 

Bespreken technische keuzes en opties 
De projectontwikkelaar belegt nadat het definitieve ontwerp gereed is een gesprek 

met de kopersbegeleider, de planvoorbereider en eventueel de toekomstige projectleider. 
De taak van de kopersbegeleider is het adviseren van de ontwikkelaar met betrekking tot 
de koperswensen, zowel de bouwkundige keuzes als de E- en W-installatie, het sanitair 
en de keuken. De koperswensen komen enerzijds voort uit de standaard keuzelijst van 
vorige projecten en anderzijds uit de vraag van de markt. Tijdens dit gesprek wordt 
vastgelegd welke opties c.q. wijzigingen er wel doorgevoerd mogen worden en welke niet. 
Hierbij wordt er eveneens gekozen of er gebruik gemaakt wordt van specifieke 
ontwerpopties met bijbehorende plattegronden. 

De opties met bijbehorende plattegronden dienen voor de bouwaanvraag uitgewerkt 
te zijn door de architect en indien nodig door de constructeur. Hierdoor kunnen de opties 
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gelijktijdig met de aanvraag van de bouwvergunning meegenomen worden. Het 
aansturen van de architect en eventueel de constructeur zal geschieden door de 
projectontwikkelaar. Tevens zorgt deze voor de aanvraag van de bouwvergunning. 

Keuzes en opties verwerken in meer- en minderwerk keuzelijsten 
Na afloop van het gesprek met de projectontwikkelaar zal de kopersbegeleider de 

besproken opties verwerken in de koperskeuzelijst van het betreffende project. De 
gereedgekomen lijst wordt ter goedkeuring bij de planvoorbereider gelegd, die de opties 
op de lijst na goedkeuring zal voorzien van prijzen. Dit gebeurt in samenwerking met de 
calculator, of de calculator voorziet de opties zelf van prijzen. De prijzen die op de 
keuzelijst staan zijn netto prijzen. Dit alles dient voor de calculatiefase gereed te zijn, 
zodat bij het aanvragen van de offertes de verschillende onderaannemers concurrerend 
inschrijven. Gebeurt dit achteraf, na het ontvangen van de opdracht, dan zijn de 
verschillende onderaannemers geneigd hogere prijzen te vragen voor het meer- en 
minderwerk. Met deze manier van werken, in feite legt Stam + De Koning de 
verschill'ende onderaannemers maximale prijzen op, wordt voorkomen dat de koper 
wordt benadeeld. Ook klachten met betrekking tot de hoge kosten voor meer- en 
minderwerk worden hierdoor voorkomen . 

Uitwerken eventuele uitbreidingen en aanvragen vergunningen 
Indien er tijdens het gesprek met de projectontwikkelaar de opties 'uitbreidingen aan 

de woningen' of 'gevelwijzigingen' is overeengekomen, dienen deze opties door de 
architect uitgetekend en waar nodig door de constructeur gecontroleerd te worden. 
Aansturing van deze partijen geschied door de planvoorbereider. Zodra de tekeningen en 
controle door de constructeur definitief zijn zal de planvoorbereider dit meenemen bij de 
aanvraag van de bouwvergunning. Mocht het voorkomen dat de tekeningen en controle 
pas na het verlenen van de bouwvergunning definitief zijn zal de planvoorbereider een 
aanvullende bouwvergunning moeten aanvragen. 

Schrijven voorlopige verkoopbrochure 
De verkoopbrochure wordt door de projectontwikkelaar opgesteld. Deze beg int met 

het schrijven van de brochure als de opties definitief zijn en aanvraag van de 
bouwvergunning is gebeurd. Na het gereedkomen van de verkoopbrochure legt de 
projectontwikkelaar deze ter inzage neer bij de kopersbegeleider. Eventuele op- of 
aanmerkingen die de kopersbegeleider heeft op de verkoopbrochure worden 
teruggekoppeld naar de projectontwikkelaar zodat deze de brochure kan aanpassen. 

Keuze van de showrooms 
Tot slot worden in het ontwikkelingstraject de showrooms gekozen waar de kopers 

terechtkunnen voor de verschillende opties in overleg met de projectontwikkelaar. Hierbij 
dienen de showrooms aan de voorwaarden te voldoen die in het voorgaande zijn gesteld. 

2.1.2 Calculatiefase 

Na afronding van het ontwikkelingstraject wordt overgegaan tot de calculatiefase. 
Deze fase bestaat uit drie stappen. Te weten: 
A Samenstellen van de kopersmap; 
B Contact met de makelaar; 
C Definitief maken van de verkoopbrochure. 

Samenstellen van de kopersmap 
Voordat de woningen in de verkoop gaan dient de kopersbegeleider een kopersmap 

samen te stellen. Dit gebeurt per te verkopen woning, met andere woorden elke woning 
heeft straks een eigen kopersmap. Deze kopersmap bestaat uit een welkomstbrief, de 
algemene bepalingen, de standaard koperskeuzelijst, de adressen van de showrooms, de 
ljjst met slu i,t ingsdata en de projectafhankelijke documentatie. 

In de welkomstbrief wordt de kopersbegeleiding kort voorgesteld en wanneer deze te 
bereiken zij n. Daarnaast is er in deze brief een uitleg opgenomen waarom deze 
kopersmap is samengesteld. 
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De algemene bepalingen bevatten de uitlieg van de procedure met betrekking tot het 
meer- en minderwerk, keuken, sanitair, tegelwerk en de betalingsvoorwaarden. Deze 
algemene bepalingen dienen de kopers, voor gezien en akkoord bevonden, ondertekend 
te retourneren aan de kopersbegeleiding. 

De standaard koperskeuzelijst is de lijst die tijdens de ontwikkelingsfase is opgesteld 
door de kopersbegeleider. 

De adressenlijst bevat de adressen van de gekozen showrooms zoals beschreven in. 
De lijst van sluitingsdata bevat de voor de koper belangrijke data. Op deze data dient 

de koper de verschi,llende opties definitief te maken. Na deze data is er in verband met 
de voortgang op de bouwplaats geen mogelijkheid meer tot wijzigen. Deze lijst met 
sluitingsdata komt in overleg met de projectleider tot stand aan de hand van de 
overallplanning. 

Tot sl1ot bestaat de projectafhankelijke documentatie uit de verkoopbrochure van het 
project welke is opgesteld door de projectontwikkelaar. 

Contact met de makelaar 
Voordat de woningen in de verkoop gaan dient de kopersbegeleider contact op te 

nemen met de betrokken makelaar. Op dit moment worden de kopersmappen, voor elke 
te verkopen woning één, aan de makelaar overhandigd. Hierbij wordt een korte uitleg 
gegeven over de inhoud van de map en hoe de makelaar om dient te gaan met 
kopersopties die afwijken van de in de kopersmap opgenomen standaardlijst. Daarnaast 
wordt aan de makelaar duidelijk gemaakt wat de visie is van Stam + De Koning over het 
betreffende project en hoe de makelaar benaderd dient te worden. 

Gedurende de verkoop is het de bedoeling dat de kopersbegeleider regelmatig contact 
heeft met de makelaar over de voortgang van de verkoop. 

Definitief maken van de verkoopbrochure 
Tijdens de calculatiefase van het project d ~ient de projectontwikkelaar de 

verkoopbrochure definitief te maken. Dit gebeurt aan de hand van de voorlopige 
brochure, zoals deze is opgesteld tijdens de ontwikkelingsfase, in combinatie met het 
door de kopersbegeleider geleverde commentaar op de brochure, eveneens tijdens de 
ontwikkelingsfase. De definitieve versie krijgt de kopersbegeleider nogmaals ter controle, 
waarbij het van belang is de verkoopbrochure op eventuele bezuinigingen te controleren. 

Na deze controle en akkoord van de kopersbegeleider gaat de definitieve 
verkoopbrochure naar de makelaar. Op dit moment kan de verkoop van de woningen 
starten. 

2.1.3 Verkoopfase 

Met de definitieve verkoopbrochure en de kopersmap bij de makelaar wordt de 
verkoop van de woningen gestart. Deze fase kent twee stappen, namelijk: 
A Gesprekken met serieuze optanten; 
B Gesprekken met kopers. 

Gesprekken met serieuze optanten 
In eerste instantie zal de verkoop geheel via de makelaar lopen, deze is immers 

voorzien van de nodige informatie. Echter wanneer een serieuze aspirant-koper advies 
nodig heeft met betrekking tot het meer- en minderwerk zal de kopersbegeleider een 
oriënterend gesprek met de optant aangaan. Dit geldt eveneens voor vragen die de 
makelaar zelf niet kan beantwoorden. Let wel dat alleen met serieuze optanten een 
oriënterend gesprek wordt aangegaan. Daarnaast dient met dit gesprek zorgvuldig 
omgesprongen worden, omdat nog niets definitief is mogen er geen afspraken gemaakt 
worden met de optant. Ook prijstechnische afspraken zonder ruggespraak met de 
directie van Stam + De Koning is niet mogelijk. 

Gesprekken met kopers 
Nadat de optant bij de notaris de koop- en aannemingsovereenkomst heeft getekend 

is deze de wettelüke koper van de woning. De koper ontvangt van de makelaar de door 
de kopersbegeleider opgestelde kopersmap. Indien gewenst kunnen de kopers een 
persoonlijk gesprek aangaan met de kopersbegeleider waarin alle zaken met betrekking 
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tot de bouw van de woning besproken kunnen worden. Tijdens dit gesprek, of 
gesprekken, kunnen ook eventuele wensen die de koper heeft, maar die niet op de 
keuzelijsten staan vermeld, worden besproken. Indien de wens redel ij;kerwijs te 
verwezenlijken is, zonder het gehele bouwproces overhoop te halen ontvangt de koper 
voor deze optie een offerte van de kopersbegeleider. 

2.1.4 Realisatiefase 

Op het moment van de start van de bouw zijn hoogstwaarschijnlijk nog niet alle 
woningen verkocht. De verkoop zal tijdens de bouw gewoon doorgaan, waarbij op de 
bouwplaats gekeken kan worden of de woningen nog niet verkochte woningen naar 
achter geschoven kunnen worden op de planning. Het gaat hier dan om de afbouw 
bestaande uit de binnenwanden, het leidingwerk, het sanitair, de keuken en de afwerking 
van de woning. 

De werkzaamheden van de kopersbegeleider zullen dus enerzijds bestaan uit de nog 
niet afgeronde werkzaamheden van de verkoopfase. De realisatiefase ziet er dan als 
volgt uit: 
A Gesprekken met kopers; 
B Opstellen en versturen van offertes; 
C Aanvragen vergunning door de koper; 
D Offerteafhandeling met betrekking tot keuken, sanitair en tegelwerk; 
E Opstellen en versturen definitieve opdrachtbevestigingen; 
F Koperswensen overdragen aan werkvoorbereiding en uitvoering; 
G Organiseren van koperskijkdagen; 
H Overzicht maken van meer- en minderwerk ten behoeve van facturatie. 

Gesprekken met kopers 
Deze stap is identiek aan de stap tijdens de verkoopfase. 

Opstellen en versturen van offertes 
Het betreft hi~er de offertes van de niet standaard opties. In deze offertes worden de 

individuel'e wijzigingen verwerkt. Over grote en ingrijpende wijzigingen die het 
bouwproces kunnen verstoren dient te worden overlegd met de verschillende afdelingen, 
te weten projectleiding, werkvoorbereiding, calculatie en uitvoering. De offertes worden 
met een begeleidend schrijven naar de kopers gestuurd met het verzoek tot 
ondertekening en retournering binnen de gestelde termijn. De sluitingsdata zijn te vinden 
op de lijst in de kopersmap. Ook indien de koper de offerte wil laten vervallen dient dit 
vóór de sluitingsdatum aangegeven te worden. 

Aanvragen vergunningen door de koper 
Indien een koper op de standaard uitbreidingsopties een WIJZiging wenst of een 

individuele wijziging dan dient de koper dit zelf bij de gemeente aan te geven en een 
eventuele bouwaanvraag zelf aan te vragen. De kopersbegeleider zal een handleiding 
verzorgen over hoe de koper dient te handelen in dit geval en welke stappen er 
doorlopen dienen te worden. In dit proces zal de kopersbegeleider de koper begeleiden. 
Daarnaast dienen de architect en eventueel de constructeur de wijziging uit te werken. 
Dit gebeurt in opdracht van de koper. De uitwerking wordt ter controle bij de 
kopersbegeleider neergelegd. Na het akkoord van de kopersbegeleider wordt de 
uitwerking samen met de aanvraag door de koper naar de gemeente gestuurd. 

Offerteafhandeling met betrekking tot keuken, sanitair en tegelwerk 
De kopers kunnen op afspraak de showrooms voor de keuken, het sanitair en het 

tegelwerk bezoeken. Deze showrooms zijn in het ontwikkelingstraject door de 
kopersbegeleider in overleg met de projectontwikkelaar en planvoorbereider bepaald en 
staan vermeld in de kopersmap. De showrooms dienen na het bezoek van de kopers een 
offerte op te stellen, waarin ook het verleggen van het leidingwerk is opgenomen. De 
offerte wordt ter controle naar de kopersbegeleider gestuurd. Indien de kopersbegeleider 
akkoord gaat met de offerte wordt deze voor ondertekening naar de koper gestuurd. 

Als de offerte ondertekend retour komt bij de showroom dient deze een kopie van de 
ondertekende offerte naar de kopersbegeleider te sturen. De kopersbegeleider 
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controleert de offerte nogmaals en stuurt deze door naar de werkvoorbereiding, de 
uitvoering en de betrokken onderaannemers. 

Opstellen en versturen definitieve opdrachtbevestigingen 
Nadat de standaard koperskeuzelijsten en ondertekende offertes in het bezit van de 

kopersbegeleider zijn, worden deze verzameld op een opdrachtbevestiging. Ook de 
offertes met betrekking tot de keuken, het sanitair, het tegelwerk en eventueel te 
verleggen leidingen worden eveneens in de opdrachtbevestiging verwerkt. Het geheel 
gaat met een begeleidende tekening naar de koper met het verzoek deze ondertekend te 
retourneren voor de sluitingsdatum. 

Koperswensen overdragen aan werkvoorbereiding en uitvoering 
Na ontvangst van de ondertekende opdrachtbevestigingen worden deze verwerkt in 

een totaallijst, de '1-tjes'-lijst. Deze totaallijst, de opdrachtbevestigingen en de 
bijbehorende tekeningen worden vervolgens verstrekt aan de werkvoorbereiding, de 
uitvoering en de verschillende betrokken onderaannemers. 

Indien kopers nog wijzigingen willen doorvoeren na de sluitingsdatum, of na het 
overdragen naar werkvoorbereiding en uitvoering, dient in overleg met de verschillende 
partijen bekeken te worden of de wijziging nog te realiseren is. Hiervoor is wel een 
flexibele houding van de betrokken partijen nodig. 

Koperskijkdagen 
Tijdens de bouw worden er door de kopersbegeleider een aantal kijkmiddagen 

georganiseerd voor de kopers. Dit is voor de koper om de voortgang van de woning te 
zien. De frequentie en het tijdstip worden in overleg met de projectleider en de 
opdrachtgever bepaald. Tijdens de kijkdagen dienen de kopersbegeleider, 
werkvoorbereider, uitvoerder en projectleider aanwezig te zijn voor eventuele vragen van 
de koper. 

Overzicht meer- en minderwerk ten behoeve van facturatie 
Na ontvangst van de definitieve opdrachtbevestigingen wordt het meer- en 

minderwerk in een overzicht gezet. Het definitieve overzicht wordt naar de administratie 
gestuurd die voor de facturatie zorg draagt. Zodra de administratie het overzicht heeft 
ontvangen wordt 25% van het meer- en minderwerk aan de koper gefactureerd. De 
overige 75% worden voor oplevering, tegelijk met het versturen van de opleveringsbrief, 
gefactureerd. 

Op het moment dat het project afgerond wordt en nog niet alle woningen verkocht zijn 
dient te worden bekeken wat er met de nog niet verkochte woningen gedaan moet 
worden. Deze woningen standaard worden afgebouwd, waarbij het voordeel is dat alle 
onderaannemers nog op de bouw aanwezig zijn. Het nadeel is dat d'e verkoopbaarheid 
ernstig wordt beperkt. Of de woning wordt casco gelaten, waarbij het voordeel is dat de 
toekomstige kopers d:e woning geheel naar eigen wens kunnen indelen. Het nadeel is hoe 
de coördinatie van de onderaannemers zal lopen als deze al van de bouw weg zijn. 
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Figuur 2.1: Stroomschema huidige koperskeuzeproces 
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Analyse problemen koperskeuzeproces 

2.2 Analyse knelpunten koperskeuzeproces 
Zoals aangegeven in de inleiding van dit hoofdstuk heeft er vervolgens een 

inventarisatie van de knelpunten plaatsgevonden. Deze inventarisatie is gedaan door 
middel van een observatie op de bouwplaats en door het voeren van 9esprekken met alle 
betrokken partijen. Dit leverde een verzameling knelpunten welke nader zijn onderzocht, 
door per knelpunt naar de oorzaak van dat betreffende punt te zoeken. Vervolgens zijn 
bij de knelpunten ook de gevolgen gezocht, welke vooral tot uiting kwamen t i~ dens de 
observatie op de bouwplaats. In figuur 2.2 hieronder en in figuur 2.3 op de volgende 
pagina zijn alle geïnventariseerde knelpunten met bi1behorende oorzaken en gevolgen 
opgenomen. Voor de uitgebreide beschrijvingen en toelichtingen bij alle knelpunten, 
oorzaken en gevolgen wordt verwezen naar bijlage 1. 

Oorzaken 

Routing kopers is niet 
vastgeregd 

Kopers niet a doen e 
ge·mformeerd m.b.t. 
procedures & afspraken 

Communicatie tussen 
kopersbegeleiding en 
uitvoering is niet volledig 

Geen communicatiewijze 
vastgelegd 

Kopers blijven wijzigen 

Kopers blijven wijzigen 

Tekenen en wijzigen kost 
teveel tijd 

Niet alle partijen zijn in het 
bezit van AutoCAD 

Bij et ontwerp is geen 
rekening gehouden met 
mogelijke indelingen 

Keuze voor prefab wanden 
als bouwmethode 

Voorbereidingen zijn 
onvolledig 

Te weinig informatie van het 
KISS-systeem beschikbaar 

Knelpunten 

Kopers verkeerde 
verwachting showrooms 

Opties blijken in uitvoering 
niet mogelijk 

Informatie is niet compleet 
bij uitvoering woning 

In ormatie ~aat niet via 
juiste functionaris binnen 
S+DK 

Betrokken partijen reageren 
te langzaam 

Communicatie tussen 
1-----+1 onderaannemers en 

uitvoering is niet optimaal 

Aanwezigheid van Franse 
balkons in badkamer 

Leidingen mogen niet in de 
wand gemaakt worden 

Ontbreken van 
lichtschakelaars in keuken 

KISS-systeem is onbekend 

Figuur 2.2: Overzicht oorzaken - knelpunten - gevolgen 
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Gevolgen 

Afbouw woningen is niet 
juist 

Verspreide informatie is 
onvolledig 

Maatvoering en 
plattegronden komen niet 
overeen bij partijen 

Informatie komt te laat bij 
uitvoering 

Kopers worden 
geconfronteerd met onnodig 
extra kosten 

Kopers niet op de hoogte 
van mogelijkheden KISS
systeem 
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Oorzaken 

Betrokken partijen zijn te 
laat bekend 

Opdrachtgevers geeft 
kopers teveel macht 

Kopers te langzaam met 
beslissen 

Kopers te laat in het proces 
bekend 

Opdrachtgever wil woningen 
zo snel mogelijk verkopen 

Opdrachtgever wil woningen 
zo snel mogelijk verkopen 

Onderhandelingen tussen 
partijen duren te lang 

Te weinig opbrengsten uit 
het M&M-werk 

Woningen zijn te duur voor 
kwaliteit en locatie 

Analyse problemen koperskeuzeproces 

Knelpunten 

On eraannemers te 
betrokken bij 
voorbereidingen 

SluitinSsdata worden niet 
gehan haafd 

Wi~zigingen van kopers zijn 
te aat bekend 

Kopers komen te laat in 
proces bij partijen 

Indelin~ wordt na 
gereed omen nog gewijzigd 

Voorbereidingsproces moet 
te snel worden doorlopen 

Betrokken partijen zijn te 
laat bekend 

Te duur voor financiering uit 
M&M-werk 

Gevolgen 

Voorbereidingen onvolledig 

Informatie komt te laat bij 
uitvoering 

Informatie komt te laat bij 
uitvoering 

Informatie komt te laat bij 
uitvoering 

Afbouw woningen is niet 
juist 

Voorbereidingen onvolledig 

Voorbereidingen onvolledig 

Kaftersbegeleiding niet 
ful time aanwezig 

Kopers niet a oen e 
geïnformeerd m.b.t. 
procedures & afspraken 

Kopers raken overzicht kwijt 

Betrokken partijen reageren 
te langzaam 

Kopers raken overzicht kwijt 

Opdrachtgever wil woningen 
zo snel mogelijk verkopen 

Figuur 2.3: Overzicht oorzaken - knelpunten -gevolgen (vervolg) 

Een kanttekening bij deze figuur is dat hier enkel de directe relaties zijn weergegeven 
welke naar voren kwamen uit de analyse, in bijlage 2 is een matrix opgenomen welke 
alle mogelijke relaties tussen de knelpunten, de oorzaken en de gevolgen weergeeft. Met 
behulp van deze matrix is achterhaald welke de knelpunten geen oorzaak meer hebben 
en daarmee de basale oorzaken vormen voor de problemen met de afbouw van de 
woningen. Ter verduidelijking een voorbeeld: 

Knelpunt: Informatie komt te laat bij uitvoering. Dit komt omdat de wijzigingen van 
de kopers te laat bekend zijn. Wat wordt veroorzaakt door het feit dat kopers te laat bij 
de showrooms komen omdat de routing van de kopers niet klopt. En dit komt omdat de 
routing van de kopers niet is vastgelegd. 

Op eenzelfde wijze is onderzocht wel'ke knelpunten geen gevolg meer hebben en 
daarmee de problemen met de afbouw veroorzaken. Wederom hetzelfde knelpunt als 
voorbeeld ter verdui1delijking: 

Knelpunt: Informatie komt te laat bij uitvoering. Hierdoor is de informatie niet 
compleet tijdens de uitvoering van de woning, waardoor de afbouw van de woning 
stagneert. 

Het knelpunt 'routing van de kopers niet is vastgelegd' zal in het vervolg van dit 
afstudeerverslag steeds terugkomen als eenvoudig voorbeeld ter verduidelijking. 

TUf 
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Na invullen van deze matrix blijkt dat de probllemen die zich in de Kruidenbuurt 
voordoen kunnen worden herleid tot zeven hoofdproblemen: 
1. De afbouw van het meer- en minderwerk al1s gevolg van koperskeuze in de 

woningen zorgt voor stagnatie van het bouwproces; 
2. De afbouw van de woningen is niet conform de wensen van de koper; 
3. De koper is niet tevreden over de mogelijkheden; 
4. Niet alle wensen van de koper in de badkamer zijn mogelijk; 
5. De koper is vrijwel verplicht om bovenkasten te kopen; 
6. De koper is niet op de hoogte van de mogelijkheden van het KISS-systeem; 
7. De koper wordt geconfronteerd met extra kosten die niet nodig zijn. 

2.3 Afbakening onderzoek 
Het vervolgonderzoek, met de daaruit voortvloeiende resultaten en conclusies, 

beperkt zich tot de situatie binnen Stam + De Koning Bouw bv te Eindhoven. Dit komt 
omdat de knelpunten uit de inventarisatie enkel betrekking hebben op deze specifieke 
situatie. Binnen het kader van dit project wordt er geen verder onderzoek gedaan naar 
de problemen bij andere aannemers. 

Daarnaast kunnen binnen de zeven hoofdproblemen uit de vorige paragraaf twee 
categorieën onderscheiden worden. De eerste categorie omvat de problemen met 
betrekking tot het uitvoeringsproces. Hieronder vallen de eerste twee problemen: 
1. De afbouw van het meer- en minderwerk als gevolg van koperskeuze in de 

woningen zorgt voor stagnatie van het bouwproces; 
2. De afbouw van de woningen is niet conform de wensen van de koper; 

De tweede categorie omvat de problemen vanuit de koper. Hieronder vallen de 
overige vijf problemen: 
3. De koper is niet tevreden over de mogelijkheden; 
4. Niet alle wensen van de koper in de badkamer zijn mogelijk; 
5. De koper is vrijwel verplicht om bovenkasten te kopen; 
6. De koper is niet op de hoogte van de mogelijkheden van het KISS-systeem; 
7. De koper wordt geconfronteerd met extra kosten die niet nodig zijn. 

Omdat de tweede categorie, problemen vanuit de koper, niet binnen het vakgebied 
'uitvoeringstechniek' passen worden deze vijf problemen met de bijbehorende oorzaken 
buiten beschouwing gelaten. Ook enkele oorzaken uit de inventarisatie worden tijdens 
het onderzoek buiten beschouwing gelaten. Dit zijn oorzaken die enerzijds buiten het 
vakgebied 'uitvoeringstechniek' vallen of waarop de onderzoeker geen enkele invloed kan 
uitoefenen. Deze worden hieronder toegelicht. 

Er zitten teveel uitvoerders op het werk 

Volgens verschillende onderaannemers zaten er teveel uitvoerders op het werk. De 
omvang van het project is echter van een dergelijke grootte dat het niet mogelijk is 
slechts één uitvoerder de gehele bouw bij te laten houden. 

Opdrachtgever wil de woningen zo snel mogelijk verkopen 

Een opdrachtgever ontwikkelt een gebied met als doel winst te maken. De woningen 
in de Kruidenbuurt zijn echter voor veel mensen te duur in verhouding tot de grootte, de 
locatie en de kwaliteit, waardoor de verkoop van de woningen slecht liep. 

Onderhandelingen tussen partijen duren te lang 

Een opdrachtgever wil het project voor de laagst mogelijke prijs ontwikkelen. Mede 
hierdoor duren de onderhandelingen om te beslissen welke partij het moet maken erg 
lang. 
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Analyse problemen koperskeuzeproces 

Werkvoorbereider werkt niet alleen voor de Kruidenbuurt 

Bij een aantal onderaannemers zat een werkvoorbereider die naast de Kruidenbuurt 
ook met andere projecten bezig was. Dit heeft te maken met de manier van financiering 
van de werkvoorbereiding binnen deze onderaannemers, dat vaak gebeurt uit het 
uurloon van de monteurs. Hierdoor zijn er niet voldoende middelen om per project één 
werkvoorbereider aan te stellen. 

Na deze afbakening zijn alle knelpunten in een oorzaak-gevolgdiagram geplaatst dat 
de basis vormt voor het onderzoek zoals beschreven in het volgende hoofdstuk. Dit 
oorzaak-gevolgdiagram is te zien op de volgende pagina. 

2.4 Doelstelling onderzoek 
Het oplossen van de twee problemen met betrekking tot het uitvoeringsproces, zoals 

benoemd in de vorige paragraaf, vormt de doelstelling van dit afstudeerproject. Deze 
doelstelling kan als omschreven worden: 

Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een hulpmiddel dat ervoor 
gaat zorgen dat de twee geconstateerde problemen in het koperkeuzeproces zich niet 
meer voordoen. Deze twee problemen zijn: {1) de afbouw van het meer- en minderwerk 
als gevolg van koperskeuzen in de woningen zorgt voor stagnatie van het bouwproces en 
(2) dat de afbouw van de woningen niet conform de wensen van de koper is. 

2.5 Probleemstellingen 
Om te zorgen dat de twee problemen uit de doelstelling zich niet meer voordoen wordt 

getracht om de oorzaken van deze problemen weg te nemen. Om dit te bewerkstelligen 
zijn er vi.er probleemstellingen opgesteld, welke zijn afgeleid uit het oorzaak
gevolgdiagram: 
A Bepalen welke maatregelen nodig zijn, zodat de benodigde informatie compleet bij 

uitvoering ligt, voordat begonnen wordt met de afbouw van het meer- en 
minderwerk als gevolg van koperskeuze. 

B Bepalen welke maatregelen benodigd zijn, zodat alle opties die de kopers kunnen 
kiezen uitvoerbaar zijn en dat vooraf bekend is hoe deze opties in de praktijk 
uitgevoerd moeten worden. 

C Bepalen welke afspraken nodig zijn, zodat alle gegevens door de koper ondertekend 
en definitief gestempeld zijn, voordat deze gegevens naar uitvoering gestuurd 
worden. 

D Bepalen hoe gerealiseerd kan worden dat de gegevens die bij uitvoering terecht 
komen volledig en eenduidig zijn. 

2.6 Onderzoeksvragen 
Tot slot zijn bij de vier probleemstellingen de onderzoeksvragen opgesteld. Bij deze 

onderzoeksvragen is tevens vooraf bepaald wat voor soort antwoord bedoeld wordt met 
de vraag, welke bron voor het antwoord geraadpleegd wordt en door middel van welke 
dataverzamelingsmethode (interview, literatuuronderzoek of observatie) het antwoord 
wordt opgezocht. Deze onderzoeksvragen met de bijbehorende gegevens zijn in een 
overzicht geplaatst dat het plan van aanpak vormt voor het uit te voeren onderzoek en is 
opgenomen in bijlage 3. Een fragment van dit overzicht is hieronder weergegeven. 

Onderzoeksvraag Soort antwoord 

Op welk tijdstip in het proces moeten de Planning van de 
keuzes van de kopers bekend zijn om geen 
stagnatie van de afbouw te ondervinden? voorbereidingsfase 

Wat is volgens de betrokken partijen de Planning routing 
optimale routing van de koper langs de van kopers tijdens 
betrokken Qartijen? voorbereid i noen 

Figuur 2.1: Fragment uit tabel plan van aanpak 

TU/e 
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University of Technology 

Bron Int. Lit. 

Ervaringsgegevens x Stam + De Koning 

Ervaringsgegevens x onderaannemers 
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Wijzigingen van kopers 
zijn te laat bekend 

A De informatie is niet compleet 
tijdens de uitvoering van de woning 

Routing van kopers 
is niet juist 

Verkoopbrochure 
niet up-to-date met 
gemaakte afspraken 

Betrokken partijen 
zijn te laat bekend 

\ 
De routing van 
de informatie 

is niet juist 

Te duur voor 
financiering 

uit M&M-werl< 

Verkoopbrochure 
wordt te vroeg in het--"'-----~ 

proces geschreven 
Kopers worden niet 

afdoende geïnformeerd 
m.b.t . procedures & afspraken 

Routing van 
- de kopers is 

\ "" mtg•legd 

:'L_ ____ .., 

Er zijn te weinig 
opbrengsten uit 

het M&M-werk etro en partijen 

Kopers komen te laat 

\-

B kk 
. . in het proces bij partijen - 7 

zijn niet geïnformeerd over ·. 
Kopersbegeleiding is __ !!___ routing van informatie . Kopers Zijn te laat Betrokken partijen 

zijn te laat bekend 

Kopers raken 
het overzicht kwijt 

Per keuzemogelijkheid 
zijn er 2 showrooms 

I Opdrachtgever 
- geeft kopers te veel 

keuzemogelijkheden 

I 
1 Er zijn erg veel partijen 

betrokken bij de Kruidenbuurt 

. 
4 

Kopers zijn te 

\ 

\ langzaam met beslissen 

___ Opdrachtgever geeft 
kopers te veel 

keuzemogelijkheden 
De sluitingsdata worden 

niet gehandhaafd 

Kopersbegeleiding is niet op de 
hoogte van afspraken met kopers 

/ Kopersbegeleiding 
is niet fulltime aanwezig 

I 
Er zijn te weinig 
opbrengsten uit 
het M&M-werk 

' Te duur voor 

I 
financiering uit 
M&M-werk 

r.-------"1!'---- De informatie gaat niet via de 
juiste functionaris binnen S+K 

Communicatie tussen 
~----- kopersbegeleiding &. 

uitvoering is niet volledig 
niet fulltime aanwezig \ 1n het proces bekend 

Informatie komt te laatbijuitvoerlng ------~-----~,---~-------.--------------~r-----~----------~r-----~------~~ 
Informatie gaat niet De wijze van I Kopersbegeleiding io Kopersbegeleiding is 

niet via de juiste --~-----~w y· communiceren niet fulltime aanwezig niet fulltime aanwezig ----.-----1~1/ 
functionaris binnen S+K j \ is niet eenduidig Er zijn te weinig 

Er is niet vastgelegd 
binnen welke termijn 

- zaken afgewerkt Te duur voor opbrengsten uit .

7
. Er zijn te weinig 

fi 
· 

1 
Er is geen I het M&M werk opbrengsten uit 

1nanc1er ng ·--..-

1
. -

uit M&M-werk 
1
.,. communicatiewijze T d het M&M-werl< 

vastgelegd e uur voor 
Er zijn te weinig financiering I Te duur voor 
opbrengsten uit uit M&M-werk financiering 
h t M& Communicatie tussen uit M&M-werk 

moeten zijn 

e M-werk onderaannemers en De informatie gaat niet via de 
Kopersbegeleiding Is uitvoering is niet optimaal juiste functionaris binnen S+K Betrokken partijen reageren te langzaam 

niet fulltime aanwezig 
Communicatie loopt langs elkaar af 

Onderaannemers zijn 
te laat betrokken bij 
de voorbereidingen 

Betrokken partijen , Kopers zijn te iaat in 

Voorbereidingen ___ z_i4jn_te_la_a_t_b_e_k_e_n_d----~--------h_e_t_P_r_oc_e_s __ b_e_ke_n_d~.-~~---tJ 
zijn onvolledig 

Betrokken partijen 
zijn te laat bekend 

Er is niet vastgelegd binnen welke J 
termijn zaken afgewerkt moeten zijn 

Betrokken partijen \ 

Communicatie tussen 
kopersbegeleiding &. 
uitvoering is niet volledig De sluitingsdata worden 

niet gehandhaafd 

Kopet"Sbegeleiding 
heeft te weinig 
bouwkundige kennis 

Opdrachtgever geeft~ 
kopers te veel macht 

Koper blijft wijzigen -· · .. - ., ..... .. .. 

Informatie die verspreid 
... ...... wordt is niet definitief 

reageren te langzaam -..1.---..,.------~-
Te duur voor 

financiering --~---_.., 

Opdrachtgever wil kopers te veel 
keuzemogelijkheden geven _________ .:__:_ __ __::..._:::r--...::!IL---------I~Afbouw van koperskeuze 

is niet juist 

uit M&M-werl< I 
het M&M-werk 

Er zijn te weinig I 
opbrengsten uit 

Kopersbegeleiding is 
niet fulltime aanwezig 

Overige partijen hebben 
niet voldoende tijd 

om zaken uit te werken 

B Opties blijken in de uitvoering niet mogelijk 

Figuur 2.4: Oorzaak-gevolgdiagram koperskeuzeproces 
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Op de koperskeuzelijst staat 
een standaard plattegrond 
Opdrachtgever wil kopers te veel 

keuzemogelijkheden geven 

Koper blijft wijzigen 

Opdrachtgever geeft __ _.., 
kopers te veel macht 

\ 

De sluitingsdata worden 
niet gehandhaafd 

Het tekenen en 
wijzigen kost teveel tijd 

Maatvoering en plattegronden v=men niet overeen 

Niet alle partijen zijn 
in het bezit van AutoCAO 

Er wordt te weinig 
gebruik gemaakt 

van digitale tekeningen 

D De informatie die verspreid 
wordt is onvolledig 
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Aanpak onderzoek 

3 Aanpak onderzoek 

Aan de hand van de doelstelling en de probleemstellingen zijn de onderzoeksvragen 
opgesteld, de bijbehorende bron(nen) en de te gebruiken dataverzamelingsmethode 
zoals te lezen in het vorige hoofdstuk. In dit hoofdstuk is in de eerste paragraaf de 
verantwoording gegeven op welke wijze de benodigde gegevens zijn verzameld en welke 
gegevens zijn verzameld. In de tweede paragraaf wordt de verwerking van de 
antwoorden behandeld. 

3.1 Gegevens verzameling 
Tijdens het onderzoek zijn de drie dataverzamelingsmethoden gebruikt, te weten 

literatuuronderzoek, interviews en observatie in de praktijk. Bij het literatuuronderzoek 
en bij de interviews is daarbij een splitsing gemaakt tussen Stam + De Koning intern en 
Stam + De Koning extern. De observatie heeft enkel plaatsgevonden binnen Stam + De 
Koning. Hieronder volgt een overzicht van deze drie methoden en wordt tevens kort 
weergegeven welke gegevens in welke bronnen er met de betreffende methode zijn 
verzameld. 

3.1.1 Literatuuronderzoek 

Het onderzoek is gestart met een literatuuronderzoek binnen Stam + De Koning. 
Tijdens dit literatuuronderzoek is in ervaringsgegevens gezocht, evaluaties en planningen 
van eerdere projecten, naar gegevens van het koperskeuzeproces. Dit deel van het 
literatuuronderzoek i1s gedaan om te onderzoeken hoe het koperskeuzeproces intern 
wordt opgepakt. Dus welke standaard documenten worden er geraadpleegd danwel 
opgesteld? Hoe worden de kopers benaderd en op welke wijze worden deze door het 
proces begeleid? Hoe en wanneer worden gegevens verwerkt en verspreid? En wanneer 
zijn bepaalde gegevens of documenten nodig of dienen deze beschikbaar te zijn? 

Daarnaast is er in de bestaande literatuur onderzocht hoe kopers algemeen tegenover 
het koperskeuzeproces en de daarbij behorende kopersbegeleiding staan. De bestaande 
literatuur geraadpleegd tijdens dit gedeelte van het literatuuronderzoek bestaat enerzijds 
uit diverse publicaties en onderzoeken van Vereniging Eigen Huis. Anderzijds zijn er ook 
verschillende verslagen van onderzoeken naar het onderwerp koperskeuze en het 
koperskeuzeproces geraadpleegd. 

3.1.2 Interviews 

Veruit de meeste onderzoeksvragen zijn beantwoord door middel van interviews. Door 
rechtstreeks te vragen naar de benodigde gegevens is de kennis van de deskundigen van 
het eigen vakgebied bekend geworden. Voor de interviews zijn er respondenten benaderd 
zowel bij Stam + De Koning intern als extern en met de verschillende betrokken functies. 

De volgende opsomming geeft de interne respondenten weer. Het eerste cijfer achter 
de respondenten geeft het aantal respondenten aan welke meegewerkt hebben aan het 
onderzoek, het tweede cijfer geeft de totale populatie met dezelfde functie aan: 
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• Hoofd administratie (1-1); 
• Kopersbegeleiding (3-3); 
• Projectleiding (3-4); 
• Uitvoering (10-12). 

De externe respondenten, deze worden in het vervolg als één geheel behandeld en 
worden aangeduid met onderaannemer: 
• Showroom sanitair (2-2); 
• Showroom keuken (2-2); 
• Showroom tegelwerk (1-2); 
• Elektrotechnisch installateur (1-1); 
• Loodgieter (1-1); 
• Tegelzetter (0-1). 

In totaal zijn er dus 24 personen geïnterviewd en is dit, zoals blijkt uit bovenstaande 
opsommingen, niet de gehele beschikbare populatie. Zo waren enkele respondenten niet 
beschikbaar tijdens het onderzoek. Van enkele respondenten is ondanks herhaalde 
verzoeken geen reactie gekomen op de gestelde vragen. En één van de respondenten 
wilde niet meewerken aafl het onderzoek uit angst dat de goede verstandhouding tussen 
Stam + De Koning en het betreffende bedrijf op het spel gezet zou worden. 

Om de benodigde gegevens te verzamelen is er een vijftal vragenlijsten opgesteld 
voor de functionarissen. Omdat veelal de onderzoeksvragen benaderd dienden te worden 
vanuit het oogpunt van de vijf betrokkenen (administratie, kopersbegeleiding, uitvoering, 
projectleiding en onderaannemer) is vrijwel elke onderzoeksvraag daadwerkelijk aan 
verschillende functionarissen gesteld. 

3.1.3 Observatie 

Tot slot is een groot deel van de onderzoeksvragen beantwoord vanuit de observatie 
in de praktijk. Tijdens de aanloop naar dit afstudeerproject is er een stage gelopen op de 
Bouwplaats in de Kruidenbuurt. Door actief aan het bouwproces deel te nemen is vanuit 
de praktijk onder andere geconstateerd welke gegevens benodigd zijn voor de afbouw en 
welke gegevens er ontbraken tijdlens het afbouwen van de woningen. 

Vervolgens is er meegewerkt aan het project 'De Lichttoren', een renovatieproject 
waarbij een oud kantoorgebouw van Philips volledig is gestript en waar lofts in zijn 
gebouwd. Extra moeilijkheid bij het bouwen van deze lofts is dat er geen enkele 
standaard woning is. De kopers zijn volledig vrij, op enkele technische beperkingen na, 
om de Ioft geheel zelf in te delen (reeds aangehaald in paragraaf 1.3.4). Bij dit project is 
er gewerkt als werkvoorbereider, waarbij de werkzaamheden voornamelijk bestonden uit 
het verzamelen van de gegevens benodigd voor het afbouwen van de Ioft. Tijdens deze 
werkzaamheden is vanuit de praktijk geïnventariseerd welke gegevens er ontbraken en 
welke afspraken er bij Stam + De Koning intern gemaakt dienen te worden met 
betrekking tot het verwerken en het verspreiden van de gegevens. 

Daarnaast is er bij dit project eveneens als kopersbegeleider gewerkt waarbij de 
werkzaamheden bestonden uit het contact met de klanten, het opstellen van offertes en 
het doorvoeren van wijzigingen naar de bouw. Ook hier zijn er vanuit de praktijk 
problemen geïnventariseerd en is vanuit het gezichtspunt van de kopersbegeleider 
bekeken welke afspraken er gemaakt dienen te worden met betrekking tot de 
afhandeling van de koperskeuzen. 

3.2 Verwerking verzamelde antwoorden 
Na het verzamelen van de antwoorden bij de onderzoeksvragen door middel van het 

literatuuronderzoek, de interviews en de observatie vanuit de praktijk, zijn de 
antwoorden ingedeeld per onderzoeksvraag. In de volgende subparagrafen worden deze 
nader toegelicht. De resultaten en de daaruit voortvloeiende conclusies worden in het 
volgende hoofdstuk gegeven. 
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3.2.1 Toetsingscriteria verzamelde antwoorden 

Vervolgens zijn de antwoorden geanalyseerd op bruikbaarheid, waarbij een tweetal 
criteria zijn gehanteerd. Deze criteria worden hieronder nader toegelicht en zijn 
achtereenvolgens: 
1. Frequentie antwoorden; 
2. Relatie tot de praktijk. 

Criterium_!: Frequentie antwoorden 

Door middel van dit criterium is gekeken of een bepaald antwoord meerdere keren en 
door verschillende bronnen is gegeven. Door middel van het aangeven hoe vaak 
hetzelfde antwoord is gegeven is er een hiërarchie bepaald. Hoe vaker een antwoord is 
gegeven, hoe meer vraag er vanuit de praktijk is naar een bepaalde afspraak of 
maatrege'l en hoe belangrijker deze is voor de verbetering van het proces. 

Een voorbeeld hiervan zi1n de antwoorden op de vraag: 'Wat is volgens de betrokken 
partijen de optimale routing van de koper langs de betrokken partijen?' 

Vier van de vijf ondervraagden geeft aan dat de koper eerst naar Stam + De Koning 
moet gaan. De routing hierna is volgens hen niet zo van belang. Echter twee 
respondenten gaven aan dat deze routing wel degelijk van belang is en dat deze als volgt 
zou moeten lopen: aannemer, keuken-, badkamer-, tegelshowroom en tot slot de 
e,lektrotechnisch installateur. Omdat blijkt dat er vanuit de praktijk vraag is naar een 
vastgelegde routing wordt dit meegenomen bij de optimalisatie van het 
koperskeuze proces. 

Criterium 2: Relatie tot de praktiJk 

Het tweede criterium onderzoekt of de antwoorden verzameld door middel van de 
interviews of uit het literatuuronderzoek eveneens voorkomen bij de antwoorden 
verzameld tijdens de observatie van de onderzoeker in de praktijk. Hiermee wordt 
gekeken of de gegeven antwoorden door de deskundigen uit de praktijk ook zijn 
geconstateerd door de onafhankelijke en onbevooroordeelde onderzoeker. 

Ter illustratie worden de antwoorden gegeven op de onderzoeksvraag: 'Wat is het 
laatste moment volgens de planning dat kopers bij de betrokken partijen langs moeten 
gaan om te zorgen dat partijen nog- voldoende tijd hebben om zaken uit te werken?' 

Er is geen antwoord gegeven op deze vraag, het merendeel van de ondervraagden 
geeft aan geen voorkeur hiervoor te hebben. Enkele partijen geven aan dat ze gemiddeld 
drie weken nodig hebben voor de uitwerking van de wijzigingen. Vanuit de praktijk 
gezien waarin door de onderzoeker zelf hee.ft gewerkt als kopersbegeleider klopt dit wel 
omdat men afhankelijk is van andere partijen. Echter om ervoor te zorgen dat partijen 
niet te lang op elkaar hoeven te wachten blijkt het in de praktijk mogelijk een termijn 
vast te stellen van twee weken tussen de showroombezoeken. Het laatste bezoek dient 
dan uiterlijk drie weken voor aanvang afbouw plaats te vinden omdat de offertes nog 
door de koper geaccordeerd moeten worden. 

3.2.2 Stappenplan verwerking verzamelde antwoorden 

Om systematisch te kunnen bepalen of de verzamelde antwoorden wel of niet 
bruikbaar zijn voor het te ontwikkelen hulpmiddel is vooraf een stappenplan opgesteld. 
Dit stappenplan is schematisch weergegeven in figuur 3.1 op de volgende pagina en 
wordt tevens in het navolgende beschreven. 

Om te beginnen worden de verzamelde antwoorden getoetst op bruikbaarheid aan de 
hand van het eerste criterium uit de vorige paragraaf, de frequentie van de gegeven 
antwoorden. Indien het getoetste antwoord voldoet aan dit criterium wordt deze 
opgenomen in de verzameling 'mogelijk bruikbare antwoorden'. Indien het antwoord niet 
voldoet aan criterium 1 wordt het antwoord getoetst aan criterium 2, de relatie tot de 
praktijk. Wanneer het antwoord aan het tweede criterium voldoet wordt het alsnog 
opgenomen in de verzameling 'mogelijk bruikbare antwoorden'. Indien dit niet het geval 
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is, wordt het antwoord opgenomen in de 
verzameling 'onbruikbare antwoorden' en 
wordt het in het vervolg van het 
afstudeerproject buiten beschouwing 
gelaten. 

De verzameling 'mogelijk bruikbare 
antwoorden' vormt de basis van de inhoud 
van het te ontwikkelen hulpmiddel. De 
verwerking van de antwoorden in deze 
verzameling wordt verder behandeld in 
hoofdstuk 5. 
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Resultaten & conclusies uit onderzoek 

In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten bij de vier probleemstellingen, zoals 
benoemd in hoofdstuk 2, de onderzoeksresultaten gegeven. Deze resultaten bestaan uit 
de tijdens het uitgevoerde onderzoek verzamelde antwoorden op de onderzoeksvragen. 
Deze antwoorden zijn reeds getoetst aan de in het vorige hoofdstuk behandelde criteria 
voor de bruikbaarheid van de antwoorden. Om deze onderzoeksresultaten niet uitputtend 
te behandelen worden hieronder per onderzoeksvraag kort de bruikbare antwoorden 
weergegeven en wordt voor de volledige onderzoeksresultaten, bestaande uit de 
onderzoeksvragen met bijbehorende (niet op bruikbaarheid getoetste) antwoorden, 
verwezen naar bijlage 4. Daarna volgen de uit de resultaten voortvloeiende conclusies 
welke de belangrijkste oplossingen vormen bij de gegeven probleemstellingen. 

4.1 Probleemstelling A 
Bepalen welke maatregelen nodig zijn, zodat de benodigde informatie compleet bij 

uitvoering ligt, voordat begonnen wordt met de afbouw van het meer- en minderwerk als 
gevolg van koperskeuze. 

Verzamelde antwoorden 

Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de communicatie tussen 
kopersbegeleiding en uitvoering wel volledig is? 

Vaker overleg tussen uitvoeringen en kopersbegeleiding. 

Welke afspraken dienen er bij Stam + De Koning intern gemaakt te worden met 
betrekking tot de informatieafhandeling van koperskeuzen? 

Deze afspraken zijn er al, deze moeten alleen strenger gehandhaafd worden. 

Welke afspraken (en eventuele sancties) zijn nodig om te zorgen dat de betrokken 
partijen informatie naar de juiste persoon binnen Stam + De Koning sturen? 

Deze bestaande afspraken dienen in het voortraject met de onderaannemer besproken 
te worden. 

Welke redenen zijn er binnen Stam + De Koning voor het feit dat kopersbegeleiding 
niet fulltime aanwezig is? 

Op de functie zitten voornamelijk vrouwen die vanwege de gezinssituatie ervoor 
gekozen hebben voor een parttime functie. 

Welke maatregelen zijn er nodig om te zorgen dat er geen problemen door overige 
partijen worden ondervonden als kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig is? 

Eén overkoepelende persoon die wel fulltime aanwezig is en de taken van de afwezige 
kopersbegeleider kan overnemen en het instellen van spreekuren. 
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Kan kopersbegeleiding op een andere manier gefinancierd worden, bijvoorbeeld door 
kopersbegeleiding op te nemen in de begroting? 

Deze onderzoeksvraag is niet meer van toepassing. Tijdens het onderzoek kwam naar 
voren dat de aanname dat kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig zou zijn door het 
gebrek aan inkomsten uit het meer- en minderwerk niet juist is. 

Welke mogelijkheden zijn er om de opbrengsten van het meer- en minderwerk te 
verhogen om te zorgen dat het wel rendabel is om kopersbegeleiding hieruit te 
financieren? 

Deze onderzoeksvraag is niet meer van toepassing. Tijdens het onderzoek kwam naar 
voren dat de aanname dat kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig zou zijn door het 
gebrek aan inkomsten uit het meer- en minderwerk niet juist is. 

Welke maatregelen dienen er genomen te worden om te zorgen dat de gegevens 
benodigd voor de afbouw van het meer- & minderwerk tijdig bij uitvoering liggen? 

Sluitingsdata dienen goed aangegeven te zijn en deze dienen ook gehandhaafd te 
worden. Stam + De Koning mag meer- of minderwerk weigeren wanneer dit na de 
sluitingsdatum komt. 

Hoeveel tijd hebben de partijen nodig om wijzigingen van kopers uit te werken? 
Onderaannemers hebben gemiddeld twee weken nodig om zaken uit te werken. 

Kopersbegeleiding bij Stam + De Koning kan dit niet inschatten in verband met de 
ontwikkellingen op dit gebied. 

Welke sancties moeten er afgesproken worden indien partijen zich niet aan de 
afgesproken reactietijd houden? 

Vooraf moet vastgelegd worden wie wat op welk tijdstip dient te doen. Door deze 
afspraken vast te leggen kunnen er ook sancties opgelegd worden. Deze sancties zijn 
vaak het doorberekenen van kosten. 

Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en opdrachtgever 
en koper anderzijds gemaakt worden om te zorgen dat kopers zich aan de sluitingsdata 
houden? 

De sluitingsdata moeten als bindend beschouwd worden. 

Welke afspraken dienen er met de opdrachtgever gemaakt te worden om te zorgen 
dat de macht van de kopers beperkt wordt? 

Met de opdrachtgever moeten randvoorwaarden afgesproken worden waarbinnen 
wijziging mogelijk zijn. Daarnaast moet de beslissing van kopersbegeleiding als bindend 
worden beschouwd. 

Van welke informatie moeten onderaannemers voorzien worden om te voorkomen dat 
de communicatie tussen onderaannemers en uitvoering niet optimaal is? 

Meteen alle relevante contactgegevens verstrekken. 

Welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen Stam + De Koning & de partijen 
met betrekking tot de communicatie tussen Stam + De Koning & deze partijen? 

De procedures worden tijdens de contractfase afgesproken, hierin kan bijvoorbeeld 
opgenomen worden dat er een wekelijkse terugkoppeling moet plaatsvinden van de 
stand van zaken. 

Welke communicatiemiddelen worden er gebruikt om gegevens met betrekking tot 
koperskeuze over te dragen? 

Telefoon en email voor opvragen van informatie en maken van afspraken. De fax voor 
afspraken en versturen van gegevens waarvoor een bevestiging nodig is. En de post voor 
stukken die ondertekend moeten worden. 
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Welke van deze communicatiemiddelen is de beste manier om gegevens met 
betrekking tot koperskeuze over te dragen en dient dus gebruikt te worden? 

Voorkeur is post, email en fax omdat zaken dan schriftelijk vastliggen. Daarnaast is de 
optie keuzes maken via internet aangedragen. 

Welke procedures moeten er aangehouden worden met betrekking tot de routing van 
gegevens benodigd voor de afbouw van het meer- & minderwerk als gevolg van 
koperskeuze? 

Kopers krijgen een gesprek met kopersbegeleiding en daarna pas met de showrooms. 
Pas wanneer offertes definitief ondertekend zijn krijgt kopersbegeleiding deze. 

Welke informatie met betrekking tot deze procedures dient aan de partijen verstrekt 
te worden? 

De te gebruiken communicatiemiddelen, te volgen procedures in de standaard 
gevallen, te volgen procedures in de bijzondere gevallen, contactpersonen tijdens de 
voorbereidingsfase en contactpersonen tijdens de uitvoeringsfase. 

Op welk tijdstip in het proces moeten de keuzes van de kopers bekend zijn om geen 
stagnatie van de afbouw te ondervinden? 

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven, het is namelijk afhankelijk van 
het type wijziging. De grote en ingrijpende bouwkundige wijzigingen dienen uiteraard al 
voor de ruwbouw bekend te zijn . De overige wijzigingen zijn onder meer afhankelijk van 
de levertijden van de onderdelen, welke bouwkundige wijzigingen er doorgevoerd 
moeten worden en wanneer het onderdeel uitgevoerd gaat worden. 

Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en opdrachtgever 
en koper anderzijds gemaakt worden om te zorgen dat kopers zich keuzes sneller maken? 

De keuzes laten maken via internet. 

Welke keuzemogelijkheden verwacht een koper als deze een woning koopt? 
Indeling van de woning (wanden verplaatsen), keuze in keuken en sanitair, 

afwerkingen van bouwdelen, bijvoorbeeld ander houtsoort trap/andere wandafwerking, 
extra opties installatiewerk, bijvoorbeeld extra stopcontacten, loze leidingen en een 
buitenkraan en een mogelijkheid tot uitbreiding van de woning. 

Wat voor informatie dient aan de kopers van de woningen verstrekt te worden om te 
zorgen dat de kopers overzicht houden van de te doorlopen stappen? 

Het meer- en minderwerk moet duidelijk omschreven worden zodat er bij oplevering 
geen misverstanden kunnen ontstaan. Alle kosten moeten duidelijk gespecificeerd & 
omschreven worden. De sluitingsdata moeten goed aangegeven zijn. En de stappen in 
het proces moeten duidelijk omschreven worden wat ze inhouden en wanneer deze 
stappen genomen moeten worden. 

Hoeveel partijen zijn er minimaal nodig om de kopers voldoende keuzemogelijkheden 
te geven? 

Per keuzemogelijkheid zijn er minimaal twee partijen nodig. 

Wat is het laatste moment volgens de planning dat kopers bij de betrokken partijen 
langs moeten gaan om te zorgen dat partijen nog voldoende tijd hebben om zaken uit te 
werken? 

Idealiter loopt het proces als volgt: dertien weken voor aanvang bouw naar 
kopersbegeleiding van de aannemer, elf weken voor aanvang bouw de keukenshowroom, 
negen weken voor aanvang bouw de sanitairshowroom, zeven weken voor aanvang bouw 
de tegelshowroom, vijf voor aanvang bouw weken de loodgieter, en drie weken voor 
aanvang bouw de elektrotechnisch installateur. Indien er de mogelijkheid bestaat dat er 
veel bouwkundige wijzigingen doorgevoerd kunnen worden dient dit proces nog eerder 
doorlopen te worden. 
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Op welk tijdstip in het proces moeten de partijen bekend zijn zodat ze op tijd 
betrokken kunnen worden bij het begeleiden van de koper? 

De partijen moeten uiterlijk in de calculatiefase gecontracteerd worden, dus voor de 
eerste kopers kunnen komen. 

Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de voorbereidingen van de afbouw van 
het meer- & minderwerk volledig worden doorlopen als kopers pas laat in het proces 
bekend zijn? 

In overleg met uitvoering moet bekeken worden wat nog mogelijk is. Eventueel 
kunnen er stappen uit het bouwproces achterwege gelaten worden voor maximale 
flexibiliteit. 

Wat is volgens de betrokken partijen de optimale routing van de koper langs de 
betrokken partijen? 

Achtereenvolgens is dit de aannemer, de keuken-, de sanitair- en de tegelshowroom 
en tot slot de elektrotechnisch installateur. 

Op welk tijdstip in de voorbereidingsfase dienen alle afspraken tussen de betrokken 
partijen bekend te zijn zodat alle afspraken en procedures correct in de verkoopbrochure 
worden opgenomen? 

Voordat de eerste kopers kunnen komen, idealiter voordat de verkoopbrochure wordt 
gemaakt. 

Conclusie 

Om te zorgen dat de benodigde informatie compleet bij uitvoering ligt, voordat 
begonnen wordt met de afbouw van het meer- en minderwerk als gevolg van 
koperskeuze zijn de volgende maatregelen en afspraken nodig: 
• Vaker overleg tussen kopersbegeleiding en partijen en tussen kopersbegeleiding en 

uitvoering; 
• Procedures vooraf met partijen bespreken en vastleggen; 
• Part1ijen vroeger in het proces contacteren; 
• Eén overkoepelende persoon aanstellen die kopers te woord kan staan wanneer een 

kopersbegeleider afwezig is; 
• Sluitingsdata goed aangeven en handhaven, dus meer- en minderwerk weigeren 

dat na de sluitingsdatum binnenkomt; 
• Randvoorwaarden met de opdrachtgever afspreken en vastleggen; 
• Meteen alle relevante contactgegevens verstrekken; 
• Alle afspraken met partijen en met kopers schriftelijk vastleggen; 
• Mogelijkheid bieden om standaard keuzes via internet te maken; 
• Koperskeuzeproces voor kopersbegeleiding vereenvoudigen waarbij koper alleen 

nog met showroom contact heeft na akkoord bouwkundige w.ij'zigi.ngen; 
• Handelingswijze vastleggen bij late kopers; 
• Routing van kopers langs partijen vastleggen en verstrekken aan kopers. 

4.2 Probleemstelling B 
Bepalen welke maatregelen benodigd zijn, zodat alle opties die de kopers kunnen 

kiezen uitvoerbaar zijn en dat vooraf bekend is hoe deze opties in de praktijk uitgevoerd 
moeten worden. 

Verzamelde antwoorden 

Hoe hoog moet het niveau van bouwkundige kennis zijn bij kopersbegeleiding om te 
bewerkstelligen dat alle opties die de kopers kunnen kiezen uitvoerbaar zijn? 

Vergelijkbaar met een werkvoorbereider, in ieder geval een bouwkundige achtergrond. 
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Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de communicatie tussen 
kopersbegeleiding en uitvoering met betrekking tot de uitvoerbaarheid van opties wel 
volledig is? 

Vaker overleg tussen kopersbegeleiding en uitvoering. Voor de start van het werk 
moet ook overleg gepland worden met betrekking tot de mogelijkheden van keuzeopties 
(randvoorwaarden). 

Welke voorbereidingen zijn nodig om te zorgen dat alle opties waar de kopers voor 
kunnen kiezen uitvoerbaar zijn? 

Kopersbegeleiding dient in eerste instantie dit zelf te kunnen beoordelen, hiervoor is 
een behoorlijke mate van bouwkundige kennis nodig. Daarnaast moeten wijzigingen 
getoetst worden bij uitvoering of werkvoorbereiding. 

Op welk tijdstip in het proces moeten de partijen betrokken worden bij de 
voorbereidingen zodat deze zo volledig mogelijk worden gedaan? 

De installateurs moeten bij het voorlopig ontwerp gecontracteerd worden, showrooms 
moeten uiterlijk gecontracteerd worden aan het einde van de calculatiefase. 

Welke werkzaamheden kunnen de overige partijen, die al wel bekend zijn, overnemen 
zodat alle voorbereidende werkzaamheden voltooid zijn? 

Werkzaamheden kunnen niet over genomen worden omdat er van elke discipline maar 
één partij aanwezig is. 

Hoeveel tijd is er minimaal benodigd om alle voorbereidingen met betrekking tot de 
koperskeuze zo volledig mogelijk te doorlopen? 

Dit verschilt per partij van één week tot maximaal vijftien weken. 

Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de voorbereidingen van de afbouw van 
het meer- & minderwerk volledig worden doorlopen als kopers pas laat in het proces 
bekend zijn? 

In overleg met uitvoering moet bekeken worden wat nog mogelijk is. Eventueel 
kunnen er stappen uit het bouwproces achterwege gelaten worden voor maximale 
flexibiliteit. 

Hoeveel tijd hebben de partijen nodig om wijzigingen van kopers uit te werken? 
Onderaannemers hebben gemiddeld twee weken nodig om zaken uit te werken. 

Kopersbegeleiding bij Stam + De Koning kan dit niet inschatten in verband met de 
ontwikkelingen op dit gebied. 

Welke sancties moeten er afgesproken worden indien partijen zich niet aan de 
afgesproken reactietijd houden? 

Vooraf moet vastgelegd worden wie wat op welk tijdstip dient te doen. Door deze 
afspraken vast te leggen kunnen er ook sancties opgelegd worden. Deze sancties zijn 
vaak het doorberekenen van kosten. 

Welke redenen zijn er binnen Stam + De Koning voor het feit dat kopersbegeleiding 
niet fulltime aanwezig is? 

Op de functie zitten voornamelijk vrouwen die vanwege de gezinssituatie ervoor 
gekozen hebben voor een parttime functie. 

Welke maatregelen zijn er nodig om te zorgen dat er geen problemen door overige 
partijen worden ondervonden als kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig is? 

Eén overkoepelende persoon die wel fulltime aanwezig is en de taken van de afwezige 
kopersbegeleider kan overnemen en het instellen van spreekuren. 

Kan kopersbegeleiding op een andere manier gefinancierd worden, bijvoorbeeld door 
kopersbegeleiding op te nemen in de begroting? 

TUf 
Te chnische Universiteit 
Eindhoven e Univers ity ofTechnology 

33 



Resultaten & conclusies uit onderzoek 

Deze onderzoeksvraag is niet meer van toepassing. Tijdens het onderzoek kwam naar 
voren dat de aanname dat kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig zou zijn door het 
gebrek aan inkomsten uit het meer- en minderwerk niet juist is. 

Welke mogelijkheden zijn er om de opbrengsten van het meer- en minderwerk te 
verhogen om te zorgen dat het wel rendabel is om kopersbegeleiding hieruit te 
financieren? 

Deze onderzoeksvraag is niet meer van toepassing. Tijdens het onderzoek kwam naar 
voren dat de aanname dat kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig zou zijn door het 
gebrek aan inkomsten uit het meer- en minderwerk niet juist is. 

Conclusie 

De maatregelen en afspraken welke ervoor moeten zorgen dat alle opties die de 
kopers kunnen kiezen uitvoerbaar zijn en dat vooraf bekend is hoe deze opties in de 
praktijk uitgevoerd moeten worden zijn achtereenvolgens: 
• De kopersbegeleiders moeten meer bouwkundige kennis hebben om zelf te kunnen 

beoordelen of opties uitvoerbaar zijn; 
• Vaker overleg over gekozen opties; 
• Procedures vooraf met partijen bespreken en vastleggen; 
• Partijen vroeger in het proces contacteren; 
• Eén overkoepelende persoon aanstellen die kopers te woord kan staan wanneer een 

kopersbegeleider afwezig is; 
• Handelingswijze vastleggen bij late kopers. 

4.3 Probleemstelling C 
Bepalen welke afspraken nodig zijn, zodat alle gegevens door de koper ondertekend 

en definitief gestempeld zijn, voordat deze ge9evens naar uitvoering gestuurd worden. 

Verzamelde antwoorden 

Wanneer in het proces dient er een controleronde opgenomen te worden om te 
bewerkstelligen dat alle gegevens die naar uitvoering gaan juist zijn? 

De laatste controleronde is het opstellen van de definitieve opdrachtbevestigingen. 
Deze kan echter pas opgesteld worden wanneer alle wijzigingen definitief zijn. 

Hoeveel tijd heeft een koper nodig om zijn keuzes met betrekking tot de afbouw van 
de woning te maken? 

In totaal duurt het gehele keuzetraject ongeveer acht weken. 

Welke keuzemogelijkheden verwacht een koper als deze een woning koopt? 
Indeling van de woning (wanden verplaatsen), keuze in keuken en sanitair, 

afwerkingen van bouwdelen, bijvoorbeeld ander houtsoort trap/andere wandafwerking, 
extra opties installatiewerk, bijvoorbeeld extra stopcontacten, loze leidingen en een 
buitenkraan en een mogelijkheid tot uitbreiding van de woning. 

Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en opdrachtgever 
en koper anderzijds gemaakt worden om te zorgen dat kopers zich aan de sluitingsdata 
houden? 

Deze afspraken zijn niet nodig, kopers moeten zich aan de sluitingsdata houden mits 
er door onoverkomelijke redenen geen keuze is gemaakt. 

Welke afspraken dienen er met de opdrachtgever gemaakt te worden om te zorgen 
dat de macht van de kopers beperkt wordt? 

Met de opdrachtgever moeten randvoorwaarden afgesproken worden waarbinnen 
wijziging mogelijk zijn. Daarnaast moet de beslissing van kopersbegeleiding als bindend 
worden beschouwd. 
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Conclusie 

De afspraken en maatregelen die ervoor moeten zorg dragen dat alle gegevens die 
naar uitvoering gaan ondertekend en definitief gestempeld zijn: 
• Definitieve opdrachtbevestigingen pas opstellen als alle wijzigingen definitief zijn; 
• Sluitingsdata goed aangeven en handhaven, dus meer- en minderwerk weigeren 

dat na de sluitingsdatum binnenkomt; 
• Randvoorwaarden met de opdrachtgever afspreken en vastleggen. 

4.4 Probleemstelling D 
Bepalen hoe gerealiseerd kan worden dat de gegevens die bij uitvoering terecht 

komen volledig en eenduidig zijn. 

Verzamelde antwoorden 

Welke afspraken kunnen ervoor zorgen dat de plattegronden en maatvoering bij alle 
partijen hetzelfde zijn? 

Partijen zelf de (digital.e) tekeningen verstrekken, kan eventueel digitaal via het 
netwerk van Stam + De Koning. Wel moet dit centraal gecontroleerd worden door 
kopersbegeleiding. 

Welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen Stam + De Koning en de 
onderaannemers om te zorgen dat iedereen van dezelfde tekeningen gebruik maakt? 

Tekeningen beschikbaar stellen van het netwerk van Stam + De Koning. 

Welke gegevens dienen op de plattegronden die naar uitvoering gaan te staan zodat 
er geen informatie verloren gaat die nodig is voor de afbouw van de woningen? 

Alle bouwkundige wijzigingen getekend en beschreven. Alle overige wijzigingen 
getekend als deze invloed uitoefenen op bouwkundige delen, anders alleen omschreven. 

Op welk tijdstip in het voorbereidingsproces moeten de plattegronden waarop de 
keuzes zijn verwerkt getekend worden zodat er nog zo min mogelijk gewijzigd hoeft te 
worden? 

Tegelijk met de definitieve opdrachtbevestiging, dus als alle wijzigingen definitief zijn. 

Hoeveel tijd heeft een koper nodig om zijn keuzes met betrekking tot de afbouw van 
de woning te maken? 

In totaal duurt het gehele keuzetraject ongeveer acht weken. 

Welke keuzemogelijkheden verwacht een koper als deze een woning koopt? 
Indeling van de woning (wanden verplaatsen), keuze in keuken en sanitair, 

afwerkingen van bouwdelen, bijvoorbeeld ander houtsoort trap/andere wandafwerking, 
extra opties installatiewerk, bijvoorbeeld extra stopcontacten, loze leidingen en een 
buitenkraan en een mogelijkheid tot uitbreiding van de woning. 

Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en opdrachtgever 
en koper anderzijds gemaakt worden om te zorgen dat kopers zich aan de sluitingsdata 
houden? 

Deze afspraken zijn niet nodig, kopers moeten zich aan de sluitingsdata houden mits 
er door onoverkomelijke redenen geen keuze is gemaakt. 

Welke afspraken dienen er met de opdrachtgever gemaakt te worden om te zorgen 
dat de macht van de kopers beperkt wordt? 

Met de opdrachtgever moeten randvoorwaarden afgesproken worden waarbinnen 
wijziging mogelijk zijn. Daarnaast moet de beslissing van kopersbegeleiding als bindend 
worden beschouwd. 
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Conclusie 

De maatregelen en afspraken benodigd om te zorgen dat de gegevens voor uitvoering 
volledig en eenduidig zijn, zijn: 
• Centrale coördinatie tekeningen door kopersbegeleiding; 
• (Digitale) tekeningen ve rstrekken via netwerk Stam + De Koning; 
• Alle bouwkundige wijzigingen op plattegronden tekenen en beschrijven; 
• Alle overige wijzigingen omschrijven, wanneer er bouwkundige consequenties zijn 

ook tekenen; 
• Plattegronden voor uitvoering pas maken als alle wijzigingen definitief zijn; 
• Sluitingsdata goed aangeven en handhaven, dus meer- en minderwerk weigeren 

dat na de sluitingsdatum binnenkomt; 
• Randvoorwaarden met de opdrachtgever afspreken en vastleggen. 

4.5 Conclusie t.a.v. optimalisatie koperskeuzeproces 
Zoals blijkt uit de tijdens het onderzoek verzamelde antwoorden en conclusies zoals 

beschreven in de vorige paragrafen zijn er op drie gebieden aanpassingen noodzakelijk,. 
Het te ontwikkelen hulpmiddel dient dus maatregelen te bevatten die aanpassingen op 
deze drie gebieden bewerkstelligt om tot een optimalisatie van het koperskeuzeproces te 
komen. 

Ten eerste zijn er de wijzigingen met betrekking tot de functie kopersbeg1eleider en de 
kopersbegeleiders zelf. 

Ten tweede moet het interne proces aangepast worden. 
En ten derde moeten de afspraken met opdrachtgever enerzijds en met de betrokken 

partijen anderzijds aangepast danwel uitgebreid worden. 
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5 Verbeterinstructie koperskeuzeproces 

De laatste fase van dit afstudeerproject omvat het ontwikkelen van een hulpmiddel 
ten behoeve van de optimalisatie van het koperskeuzeproces binnen Stam + De Koning 
Bouw bv te Eindhoven, zoals omschreven is in de doelstelling in hoofdstuk 2: 

'Het doel van dit afstudeerproject is het ontwikkelen van een hulpmiddel dat ervoor 
gaat zorgen dat de twee geconstateerde problemen in het koperkeuzeproces zich niet 
meer voordoen. Deze twee problemen zijn: (1} de afbouw van het meer- en minderwerk 
als gevolg van koperskeuzen in de woningen zorgt voor stagnatie van het bouwproces en 
(2) dat de afbouw van de woningen niet conform de wensen van de koper is. ' 

In de volgende twee paragrafen worden achtereenvolgens het programma van eisen 
en de ontwikkeling van het hulpmiddel beschreven. Vervolgens worden in paragraaf 5.3 
en 5.4 respectievelijk de toetsing van het hulpmiddel en een aanbeveling voor eventuele 
vervolgonderzoeken beschreven. En tot slot wordt in de laatste paragraaf een 
persoonlijke evaluatie op de werking van het hulpmiddel gegeven. 

5.1 Programma van eisen en randvoorwaarden hulpmiddel 
Dit programma van eisen is opgesteld aan de hand van de doelstelling met de 

bijbehorende probleemstellingen en het oorzaak-gevolgdiagram uit hoofdstuk 2. Ten 
behoeve van het programma van eisen wordt dit diagram verkort hieronder weergegeven 
in figuur 5.1. 

Zoals te zien komen de problemen met koperskeuzen tijdens de uitvoeringsfase voort 
uit een viertal knelpunten tijdens het voorafgaande koperskeuzeproces. Deze vier 
problemen zijn achtereenvolgens: 

I 
A De informatie is niet compleet I 

tijdens de uitvoering van de woning 

---------------r-----1-\ ______ ---+l.IAfbouw van koperskeuze I I ·!stagneert 

I B Opties blijken in de uitvoering niet mogelijk I 

I C Informatie die verspreid wordt is niet juist I 

__________ \----1.----;z---------~·IAfbouw van koperskeuze I I 1 is niet juist 

I D De informatie die verspreid wordt is onvolledig I 

Figuur 5.1: Oorzaak-gevolgdiagram verkort 
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A De informatie is niet compleet tijdens de uitvoering van de woning; 
B Opties blijken in de uitvoering ni,et mogelijk; 
C Informatie die verspreid wordt is niet juist; 
D De informatie die verspreid wordt is onvolledig. 

Het beantwoorden danwel oplossen van deze vier probleemstellingen, waarmee 
tegelijkertijd de knelpunten worden weggenomen, zorgt ervoor dat de doelstelling van dit 
afstudeerproject behaalld wordt: het koperskeuzeproces binnen Stam + De Koning Bouw 
bv te optimaliseren. Hiervoor dient het te ontwikkelen hulpmiddel achtereenvolgens de 
volgende zaken te bevatten: 
1. Een pakket aan maatregelen dat ervoor zorgt dat de voor de afbouw benodigde 

informatie compleet bij uitvoering ligt alvorens er wordt begonnen met de afbouw 
van de woning; 

2. Een pakket aan maatregelen waarmee alle gekozen kopersopties uitvoerbaar zijn 
en dat vooraf bekend is hoe deze opties uitgevoerd moeten worden; 

3. Een verzameling afspraken welke ervoor zorg dragen dat gegevens door de koper 
ondertekend en voor definitief gestempeld zijn voordat deze naar uitvoerilng 
gestuurd worden; 

4. Een pakket aan maatregelen en afspraken zodat de gegevens welke bij uitvoering 
terecht komen volledig en eenduidig zijn. 

Naast deze vier eisen voortkomend uit de probleemstellingen zijn er een drietal 
aanvullende eisen aan het te ontwikkelen hulpmiddel gesteld. Deze zijn: 
5. Het te ontwikkelen hulpmiddel! dient in be9insel door kopersbegeleiding en door de 

directie gebruikt te worden, en hoeft dus enkel door hen begrepen te worden; 
6. De kern van het te ontwikkelen hulpmiddel dient kort en bondig te zijn, dus zonder 

overbodige informatie, anders wordt het door niemand gelezen; 
7. Het te ontwikkelen hulpmiddel dient zelfstandig te lezen zijn, dus zonder de 

voorgeschiedenis te kennen of dit afstudeerverslag gelezen te hebben. 

Het te ontwikkelen hulpmiddel dient dus te voldoen aan de acht opgestelde eisen, 
waarbij de eerste vier eisen de belangrijkste zijn omdat deze de optimalisatie van het 
koperskeuzeproces dienen te bewerksteiUgen. Aangezien de inhoud bestaat uit een 
pakket maatregelen en afspraken waarbij tellkens is aangegeven welke maatregel of 
afspraak wanneer in het proces door kopersbegeleiding toegepast dient te worden, kan 
het te ontwikkelen hulpmiddel gezien worden als een instructie voor kopersbegeleiding. 
In het vervolg van dit verslag dit dan ook aangeduid met de 'Verbeterinstructie 
koperskeuzeproces'. 

Naast het optimaliseren van het koperskeuzeproces dient de verbeterinstructie ervoor 
te zorgen dat kopersbegeleiding op een eenduidige manier gaat werken. Omdat hierdoor 
zaken door de verschillende kopersbegeleiders op dezelfde manier afgehandeld worden is 
het eenvoudiger om bijvoorbeeld werk over te nemen wanneer iemand afwezig is, of om 
lopende projecten aan andere kopersbegeleiders over te dragen. Bijkomstigheid hiervan 
is dat deze eenduidige manier van werken ervoor zorgt dat Stam + De Koning zich naar 
de buitenwereld professioneler kan profileren. 

5.2 Ontwikkeling 'Verbeterinstructie koperkeuzeproces' 
Zoals in hoofdstuk 3 is weergegeven zijn de tijdens het onderzoek verzamelde 

antwoorden getoetst op bruikbaarheid door middel van twee vooraf opgestelde criteria. 
Het resultaat van deze toetsing, de verzameling 'mogelijk bruikbare antwoorden', vormt 
het eerste uitgangspunt waarmee de Verbeterinstructie koperskeuzeproces wordt 
samengesteld. Het tweede uitgangspunt wordt gevormd door het stroomschema dat de 
door Stam + De Koning huidige en gewenste situatie weergeeft, opgenomen in figuur 2.1 
op pagina 20. Het verwerken van de mogelijk bruikbare antwoorden in de instructie 
wordt in de volgende paragrafen uiteengezet. Ter verduidelijking wordt het in hoofdstuk 
2 aangehaalde knelpunt 'de routing van de kopers langs de betrokken partijen klopt niet' 
als eenvoudig voorbeeld gegeven bij de ontwikkeling in de volgende paragrafen. 
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Verbeterinstructie koperskeuzeproces 

5.2.1 Verzamelen inhoud instructie 

Tijdens het onderzoek is er door middel 
een aantal onderzoeksvragen, veelal tijdens 
de interviews, rechtstreeks gevraagd naar 
de benodigde maatregelen of afspraken 
welke volgens de betreffende respondent 
ontbreken in het koperskeuzeproces. Deze 
antwoorden zijn dus al geformuleerd als 
een maatregel of afspraak en worden uit de 
verzameling 'mogelijk bruikbare 
antwoorden' gefilterd en in het pakket 
'maatregelen en afspraken' geplaatst. 

Van de antwoorden die buiten dit pakket 
vallen dient bepaald te worden of deze naar 
een maatregel of afspraak omgezet kunnen 
worden. De antwoorden waarbij dit 
m ogelijk is worden alsnog opgenomen in 
het pakket 'maatregelen en afspraken', 
waarmee de inhoud wordt gevormd van de 
verbeterinstructie. De antwoorden waarbij 
dit niet mogelijk is komen terecht in de 
verzameling 'onbruikbare antwoorden' en 
worden verder buiten beschouwing gelaten. 
Een overzicht van dit proces is hiernaast 
weergegeven in figuur 5.2. 

Voorbeeld: 

De gestelde onderzoeksvragen met 
antwoorden: 

Wat is volgens de betrokken partijen de 
optimale routing van de koper langs de 
betrokken partijen? Figuur 5.2: Verwerking mogelijk bruikbare 

antwoorden 
Idealiter loopt het proces als volgt: 

dertien weken voor aanvang bouw naar kopersbegeleiding van de aannemer, elf weken 
voor aanvang bouw de keukenshowroom, negen weken voor aanvang bouw de 
sanitairshowroom, zeven weken voor aanvang bouw de tegelshowroom, vijf voor 
aanvang bouw weken de loodgieter, en drie weken voor aanvang bouw de 
elektrotechnisch installateur. Indien er de mogelijkheid bestaat dat er veel bouwkundige 
wijzigingen doorgevoerd kunnen worden dient dit proces nog eerder doorlopen te worden. 

Wat is het laatste moment volgens de planning dat kopers bij de betrokken partijen 
langs moeten gaan om te zorgen dat partijen nog voldoende tijd hebben om zaken uit te 
werken? 

Achtereenvolgens is dit de aannemer, de keuken-, de sanitair- en de tegelshowroom 
en tot slot de elektrotechnisch installateur. 

Beide antwoorden zijn geen maatregel of afspraak, maar kunnen wel omgezet worden 
naar een maatregel of afspraak. Na omzetting zijn de volgende maatregelen verkregen: 
• Vaststellen termijnen waarbinnen showroombezoeken afgerond dienen te zijn; 
• Te doorlopen stappen duidelijk omschrijven. 

5.2.2 Samenstellen verbeterinstructie 

Het pakket 'maatregelen en afspraken' uit de vorige paragraaf wordt aan de hand van 
het tweede uitgangspunt, het stroomschema van het gewenste koperskeuzeproces, 
ingedeeld in de verbeterinstructie. Dit wordt gedaan door allereerst de maatregelen en 
afspraken op te nemen in het stroomschema van pagina 20. Per maatregel of afspraak 
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wordt bekeken op welke momenten in het koperskeuzeproces deze genomen danwel 
gemaakt dienen te worden. Hieruit blijkt dat er bepaalde maatregelen of afspraken op 
verschillende tijdstippen in het koperskeuzeproces terugkomen in het proces en dat er 
bepaalde maatregelen of afspraken niet direct op één bepaald tijdstip geplaatst kunnen 
worden, maar meer algemeen gelden. Ook komt een aantal keer voor dat stappen in het 
huidige koperskeuzeproces beter eerder of juist later in het proces geplaatst kunnen 
worden. De nieuwe maatregelen en afspraken die in het stroomschema verwerkt zijn en 
de gewijzigde stappen, zijn door middel van een kleur aangegeven. Hierdoor is duidelijk 
te zien is welke wijzigingen in het schema zijn verwerkt en dus in het koperskeuzeproces 
dienen te worden aangebracht. Het resultaat van deze bewerkingen aan het 
stroomschema is te zien in pagina 41. 

Pakket maatregelen & afspraken 

De kern van de verbeterinstructie omvat het pakket maatregelen en afspraken zoals 
verwerkt in het stroomschema van het huidige koperskeuzeproces. Omdat dit 
stroomschema voor kopersbegeleiding te weinig informatie biedt om zelf het proces te 
verbeteren is er een overzicht van het proces gemaakt in een tabel van drie kolommen. 
De eerste kolom bevat de stappen in van koperskeuzeproces. Deze stappen zijn de 
stappen zoals weergegeven in het stroomschema en zijn in chronologische volgorde 
gezet, waarbij de nummering van de stappen is overgenomen uit het stroomschema. Ook 
de vier fasen zoals onderscheiden in het stroomschema (respectievelijk: voorbereidings-, 
calculatie-, verkoop- en realisatiefase) zijn in deze tabel overgenomen. 

De tweede kolom bestaat uit de taken van de kopersbegeleider waardoor deze voor 
zichzelf een referentie heeft op welk tijdstip de stappen in het proces voorkomen. 

Tot slot zijn in de derde kolom de te nemen maatregelen en te maken afspraken 
geplaatst. Deze maatregelen en afspraken komen uit het pakket 'maatregelen en 
afspraken' zoals beschreven in de vorige paragraaf en zijn ingekort tot een kort zin die 
de kern van de betreffende maatregel of afspraak duidelijk weergeeft. De maatregelen 
en afspraken worden steeds vermeld bij de stap waar deze genomen danwel gemaakt 
dienen te worden, waarbij ook hier de nummering uit het stroomschema is 
overgenomen. Wanneer maatregelen of afspraken vaker in het proces genomen danwel 
gemaakt dienen te worden, worden deze enkel bij de eerst voorkomende situatie 
vermeld. Het stroomschema wordt bij de instructie gevoegd zodat het gehele overzicht 
op ieder moment te raadplegen is. Hieronder in figuur 5.3 volgt een fragment uit de 
instructie ter verduidelijking. 

Stap in proces Taak kopersbegeleider Maatregelen 8t afspraken 
Gesprekken met kopers Instrueren koper m.b.t. 26 Te doorlopen stappen 
lf13) procedures duidelijk omschrijven. 
Gesprekken tussen kopers 34 Vaststellen termijnen 
en showrooms ( 14) waarbinnen 

showroombezoeken 
afgerond dienen te zijn. 

Figuur 5.3: Fragment tabel maatregelen 8r. afspraken uit verbeterinstructie 

De toelichtingen 

Omdat er in de kern van de instructie enkel gebruik wordt gemaakt van de kort 
omschreven maatregelen en afspraken, kan het voorkomen dat er enkele maatregelen of 
afspraken tussen zitten welke de beoogde uitwerking missen omdat deze niet geheel 
duidelijk zijn voor de kopersbegeleider. Om dit te voorkomen zijn achter in de 
verbeterinstructie de gehele maatregelen en afspraken opgenomen zoals deze zijn 
opgenomen in het pakket 'maatregelen en afspraken'. Voor kopersbegeleiding betekent 
dit concreet dat deze toelichtingen enkel tijdens de eerste keer dat de verbeterinstructie 
toegepast wordt gelezen hoeven te worden. Daarnaast dienen de toelichtingen als een 
soort naslagwerk gebruikt te worden, wanneer een kopersbegeleider meer informatie 
nodig heeft over een bepaalde maatregel of afspraak. 
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Voorbeeld: 

26. Te doorlopen stappen duidelijk omschrijven. 
Omdat de meeste mensen slechts eenmaal in hun leven een woning kopen zijn de 

meeste kopers leek op dit gebied. Om te voorkomen dat zij de rode draad door het 
koperskeuzeproces kwjjtraken, dienen dus alle stappen in dit keuzeproces duidelijk 
omschreven en uitgelegd te worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een 
stappenplan met een checklist waarbij kopers kunnen afvinken wat al gedaan is en 
inplannen wat nog gedaan moet worden, waardoor kopers beter overzicht van het 
koperskeuzeproces houden. 

34. Vaststellen termijnen waarbinnen showroombezoeken afgerond dienen te zijn. 
In de Kruidenbuurt bleven veel kopers in gebreke wat betreft het tijdig bezoeken van 

de showrooms en daaropvolgend het maken van de keuzes. Om ervoor te waken dat de 
showrooms te weinig tijd over houden om zaken uit te werken dient vooraf een planning 
opgezet te worden waarin de uiterste bezoekdata aangegeven zijn. Let op: dit zijn niet 
de sluitingsdata, maar zijn hier wel op gebaseerd. De uiterste bezoekdata worden in 
overleg met de showrooms vastgelegd en worden bepaald door de benodigde tijd voor 
het uitwerken van d'e keuzes terug te tellen vanaf de s'luitingsdatum van het betreffende 
onderdeel. Al deze uiterste bezoekdata kunnen in een schema worden gezet dat 
meegegeven wordt bij het eerste gesprek tussen kopersbegeleider en koper. 

De handleiding 

Tot slot is aan de hand van de kern van de verbeterinstructie en de daarbij behorende 
toelichtingen een inleiding geschreven. Deze inleiding informeert wat de instructie dient 
te bewerkstelligen, voor wie de instructie bedoeld is en op welke manier de instructie 
gebruikt dient te worden. Dit laatste twee zaken vormen de belangrijkste inhoud van de 
inleiding, waardoor de inleiding ook gezien kan worden als een handleiding voor het 
gebruik van de verbeterinstructie. 

5.3 Toetsing verbeterinstructie 
Om te bepalen of de ontwikkelde verbeterinstructie ook daadwerkelijk het beoogde 

doel realiseert, is over de periode van een half jaar de instructie in de praktijk toegepast. 
Tijdens dit half jaar is er binnen Stam + De Koning Bouw bv meegewerkt aan het project 
'De Lichttoren' te Eindhoven. Dit project omvat de herontwikkeling van de voormalige 
lampenfabriek van Philips in het centrum van Eindhoven, waarbij de Bestaande Bouw 
geheel gerenoveerd wordt en er tevens drie uitbreidingen bij geplaatst worden. Het 
complete project komt eruit te zien als figuur 5.5 en bestaat uit de volgende onderdelen: 
• Een tweelaagse ondergrondse parkeerkelder; 
• Een hotel (bestaande uit 225 kamers); 
• Commerciële ruimtes (in totaal ongeveer 4000 m2

); 

• Kantoorruimtes (in totaal ongeveer 3500 m2
); 

• Een semi-openbaar plein aan de voor- en achterzijde; 
• En 75 'loftwoni,ngen'. 

Het grootste gedeelte van het project 'De Lichttoren'bestaat uit de bouw van de 75 
'lofts'. Deze term heeft betrekking op een grote open ruimte in een fabriek of pakhuis en 
komt oorspronkelijk uit New York. Toen in de jaren '50 veel fabrieken en pakhuizen in de 
stad leegstonden gingen er vaak kunstenaars in deze gebouwen wonen. Enerzijds omdat 
hier voldoende ruimte was voor het schilderen van grote doeken, anderzijds als 
kostenbesparing omdat er naast werkruimte niet ook nog een woning gehuurd of gekocht 
hoefde te worden. Aanvankelijk was dit dan ook illegale woonruimte, totdat de overheid 
in de jaren '70 besefte dat dit Ioftwonen een goede mogelijkheid was om de heersende 
woningnood op te lossen en daarbij tevens de binnenstad te vernieuwen [7,8]. 
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Figuur 5.5: Impressie project 'De Lichttoren' 

Verbeterinstructie koperskeuzeproces 

Uitgangspunt bij de lofts in de 
Lichttoren, waarvan ,in figuur 5.5 een 
afbeelding is weergegeven, is dat elke 
koper zijn Ioft mag samenstellen uit 
verschillende standaard oppervlaktes 
en deze uiteraard binnen bepaalde 
randvoorwaarden zelf mag indelen, 
[3]. Hierdoor is er geen enkele 
standaard woning welke als basis kan 
dienen voor de koperkeuzen. Vanwege 
de complexiteit van dit proces voor de 
75 Ioftwoningen is er gekozen om bij 
dit koperskeuzeproces de toetsing van 
de verbeterinstructie uit te voeren. 

5.3.1 Toetsing door Stam + De 
Koning 

Het organiseren van testperiode waarin kopersbegeleiding met de 'Verbeterinstructie 
koperkeuzeproces' aan het werk ging was niet mogelijk. Dit kwam omdat tijdens de 
uitvoering van dit afstudeerproject de directie van Stam + De Koning Bouw zelf eveneens 
tot de conclusie kwam dat kopersbegel'eiding in de huidige vorm niet functioneert, 
waardoor de gehele afdeling gereorganiseerd diende te worden. Allereerst is er een hoofd 
kopersbegeleiding aangesteld om de zaken te stroomlijnen en zijn de kopersbegeleiders 
elders gaan werken . Om deze periode te 
overbruggen en de lopende werken op te 
vangen zijn er externe kopersbegeleiders 
ingehuurd. Omdat deze externe 
kopersbegeleiders pas sinds korte tijd voor 
Stam + De Koning werken kunnen zij niet 
beoordelen of de verbeterinstructie ook 
daadwerkelijk verbeteringen aanbrengt in het 
huidige kopers'keuzeproces. 

5.3.2 Toetsing aan Programma van 
eisen en randvoorwaarden 

Omdat de verbeterinstructie niet uitgebreid 
door kopersbegeleiding getest kon worden is 
er tevens door de onderzoeker een toetsing 
uitgevoerd om te bepalen of het ontwikkelde 
hulpmiddel voldoet aan de gestelde eisen en 
het ook de beoogde werking heeft. Om deze 
toetsing uit te kunnen voeren is er over een 
periode van ruim zes maanden als Figuur 5.6: Impressie Ioft in de Lichttoren 

kopersbegeleider en als werkvoorbereider 
gewerkt aan het project 'De Lichttoren'. Door zelf vanuit het oogpunt van een 
kopersbegeleider te werken is getracht de verbeterinstructie op volledigheid en 
werkzaamheid te toetsen. Tevens is er als werkvoorbereider gewerkt, dit is vrijwel altijd 
na de kopersbegeleider de volgende schakel in het koperskeuzeproces, waardoor ook 
vanuit dit oogpunt is beoordeeld of er nog zaken misten in de instructie met betrekking 
tot de overdracht. 

De conclusies voortkomend uit de toetsingsperiade worden in het navolgende per 
gestelde eis uit het programma van eisen uit paragraaf 5.1 gegeven, waarbij telkens een 
tweetal voorbeelden uit de instructie worden gegeven ter illustratie. Hieronder volgt het 
programma van eisen nogmaals. 

Het te ontwikkelen hulpmiddel dient achtereenvolgens de volgende zaken te bevatten: 

TU/e 
Technische Universi teit 
Eindhoven 
Universi ty ofTechn ology 
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1. Een pakket aan maatregelen die ervoor zorgen dat de voor de afbouw benodigde 
informatie compleet bij uitvoering ligt alvorens er wordt begonnen met de afbouw 
van de woning; 

2. Een pakket aan maatregelen waarmee alle gekozen kopersopties uitvoerbaar zijn 
en dat vooraf bekend is hoe deze opties uitgevoerd moeten worden; 

3. Een verzameling afspraken welke ervoor zorg dragen dat gegevens door de koper 
ondertekend en voor definitief gestempeld zijn voordat deze naar uitvoering 
gestuurd worden; 

4. Een pakket aan maatregelen en afspraken zodat de gegevens welke bij uitvoering 
terecht komen volledig en eenduidig zijn. 

5. Het te ontwikkelen hulpmiddel dient in beginsel door kopersbegeleiding en door de 
directie gebruikt te worden, en hoeft dus enkel door hen begrepen te worden; 

6. De kern van het te ontwikkelen hulpmiddel dient kort en bondig te zijn, dus zonder 
overbodige informatie, anders wordt het door niemand gelezen; 

7. Het te ontwikkelen hulpmiddel dient zelfstandig te lezen zijn, dus zonder de 
voorgeschiedenis te kennen of dit afstudeerverslag gelezen te hebben. 

Ad 1: 

Voor de afbouw van de woning is het van belang dat de bouwkundige WIJZigmgen, 
bijvoorbeeld een uitbouw of een verplaatsing van een binnenwand, tijdig bij de 
uitvoerder bekend zijn zodat deze degenen die het daadwerkelijk moeten bouwen kan 
aansturen. Om te zorgen dat de gegevens ook daadwerkelijk tijdig bij de uitvoerder 
aanwezig zijn, zijn in de verbeterinstructie ondermeer de volgende maatregelen 
opgenomen: 

Vaststellen termijnen waarbinnen showroombezoeken afgerond dienen te zijn 
Door termijnen, bijvoorbeeld per bouwblok, vast te stellen waarbinnen de kopers de 

showroombezoeken dienen af te ronden is beter te bewaken of kopers nog in de pas 
lopen. In het huidige proces wordt er enkel een einddatum gegeven wanneer alles 
bekend dient te zijn. Kopers hebben echter geen idee van de beste routing en dienen dus 
bijgestuurd te worden door middel van deze routing met de bijbehorende termijnen. 

Geldigheidsduur aan offertes hangen voor snelle reactie van koper. 
Door een bepaalde geldigheid aan offertes te hangen, eventueel met een bepaalde 

korting die verloopt, is het mogelijk kopers onder druk te zetten om snel(ler) te reageren 
en zo sneller definitieve gegevens te ontvangen. 

Ad 2: 

In het huidige proces wordt vaak pas tijdens de uitvoering bekeken hoe zaken 
gemaakt dienen te worden omdat er dan tegen bepaalde knelpunten aan wordt gelopen. 
Hierdoor ontstaat de stagnatie op de bouw, waar juist de kosten het hoogst kunnen 
oplopen. Om te voorkomen dat pas tijdens de uitvoering deze knelpunten naar voren 
komen zijn in de verbeterinstructie onder andere de volgende eisen opgenomen: 

Bouwkundige achtergrond in functieprofiel opnemen 
Zoals aangegeven in de vorige paragraaf is er op dit moment geen kopersbegeleider 

meer in vaste dienst bij Stam + De Koning, met uitzondering van het afdelingshoofd. Er 
zullen op termijn waarschijnlijk weer mensen voor deze functie aangenomen worden. 
Door de eis 'beschikt over bouwkundige achtergrond' op te nemen in het functieprofiel 
van de kopersbegeleider wordt ervoor gezorgd dat n ieuw aan te nemen 
kopersbegeleiders wel voldoende kennis van zaken hebben. Hierdoor kunnen zij al vooraf 
kan bepalen of iets wel of niet uitvoerbaar is en kunnen er verschillende knelpunten 
tijdens de uitvoering ondervangen worden. 

Opties op bouwkundige uitvoerbaarheid toetsen bij uitvoering & werkvoorbereiding. 
Zolang er geen kopersbegeleiders met voldoende bouwkundige kennis aanwezig zijn in 

het bedrijf moet ervoor gezorgd worden dat gekozen opties eerst op uitvoerbaarheid 
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worden getoetst alvorens deze akkoord worden bevonden. De beste functies waar dit 
getoetst kan worden zijn uiteraard de uitvoerders en de werkvoorbereiders. 

Ad 3: 

Wat er tijdens de eerste fase van de Kruidenbuurt verschillende keren voorkwam was 
dat er gewerkt werd met voorlopige stukken. Zo bleek bijvoorbeeld pas tijdens de 
oplevering van een woning dat de betreffende koper een trapkast had gekregen, terwijl 
deze de kast had laten vervallen in een later stadium en deze ook nooit betaald had. Om 
dit soort fouten te voorkomen zijn onder andere de volgende afspraken opgenomen: 

Definitieve keuzeplattegrond opstellen na verstrijken van sluitingsdata 
Door te wachten met het uitwerken van de wijzigingen op tekening tot na de 

sluitingsdatum wordt er voorkomen dat er na het gereedkomen van de werktekening nog 
wijzigingen worden doorgevoerd. Hiermee wordt voorkomen dat er verschillende 
werktekeningen die niet meer actueel zijn in de omloop raken. 

Kopers wijzigingen pas uitvoeren na ontvangst handtekening koper 
Voor uitvoering geldt dat er enkel met definitieve stukken gewerkt dient te worden 

waar tevens een handtekening. van de koper op staat, waarmee dergelijke fouten als 
hierboven genoemd worden voorkomen. 

Ad 4 : 

De gegevens die benodigd zijn voor de bouw van een woning, zijn ondermeer duidel ijk 
gemaatvoerde plattegronden en één of meerdere doorsneden . Daarbj) kunnen er extra 
gegevens nodig zijn over bijvoorbeeld materiaalkeuzen. Maatregelen die hiervoor 
genomen dienen te worden zijn: 

Alle bouwkundige wijzigingen intekenen en omschrijven 
Het intekenen van de bouwkundige wijzigingen zorgt ervoor dat er geen 

misverstanden ontstaan over wat er gebouwd moet worden. Immers wanneer er op de 
plattegrond een wand getekend staat met een lengte van één meter is er een kleine kans 
dat deze wand twee meter lang wordt. De doorsnede(n) zorgen er hierbij voor dat er 
geen fouten worden gemaakt in hoogteverschillen. Wijzigingen die echter niet op de 
plattegrond terug te vinden zijn, bijvoorbeeld wel of geen spuitwerk op het plafond, 
moeten duidelijk zichtbaar omschreven worden op dezelfde tekening. 

Alle installatietechnische wijzigingen intekenen en omschrijven indien ze invloed hebben 
op het bouwkundige 

Hiervoor geldt hetzelfde als bij de vorige maatregel geschetst. Deze maatregel is van 
belang wanneer er bijvoorbeeld wijzigingen in de installatie worden aangebracht 
waardoor schachten groter dienen te worden of wanneer er grote sparingen voor de 
installatie opgenomen moeten worden. Wanneer dit soort zaken op tekening vermeld 
zijn, kunnen er moeilijk misverstanden ontstaan. 

Ad 5: 

De indeling van de maatregelen en afspraken in de verbeterinstructie is gemaakt op 
basis van de vier fasen van het koperskeuzeproces die binnen Stam + De Koning worden 
gehanteerd. Deze fasen en de daarbij behorende werkzaamheden zijn oorspronkelijk 
door de directie in samenspraak met kopersbegeleiding opgesteld. Er wordt dus vanuit 
gegaan dat deze fasen en de werkzaamheden bekend zijn bij de directie en 
kopersbegeleiding en niet perse bij een derde persoon. 

Ad 6: 

Zoals uit paragraaf 5.2.2 blijkt zijn de in de instructie opgenomen maatregelen en 
afspraken ingekort zodat er korte kreten zijn ontstaan die de essentie van een bepaalde 
maatregel of afspraak duidelijk weergeeft. Het geheel aan korte kreten vormt de kern 
van de verbeterinstructie, waarbij enkel zijn weergegeven in een schema waarin tevens 
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de vier fasen van het koperskeuzeproces en de werkzaamheden van de kopersbegeleider 
zijn opgenomen. Hierdoor blijft de kern kort en bondig en wordt er geen overbodige 
informatie gegeven. 

Ad 7: 

Het eerste deel van de verbeterinstructie bestaat uit een korte handleiding hoe de 
instructie gebruikt dient te worden. In deze handleiding wordt tevens een korte inleiding 
gegeven wat het doel van de instructie is, waarom deze is geschreven en voor wie de 
instructie bedoeld is. Hierdoor is het niet nodig de gehele voorgeschiedenis, namelijk het 
uitgevoerde onderzoek, te kennen en is de instructie zelfstandig te lezen. 

Bovenstaande uiteenzetting samenvattend kan dus gesteld worden dat het hulpmiddel 
voldoet aan het vooraf opgestelde programma van eisen en dus kan hiermee gezegd 
worden dat de Verbeterinstructie koperskeuzeproces de beoogde werking heeft. Op de 
vraag of de instructie ook daadwerkelijk resultaat boekt is helaas geen bevredigend 
antwoord te geven. Om het resultaat te toetsen is immers een testperiode nodig, liefst 
minimaal van twee fasen in de Kruidenbuurt. Tijdens de eerste fase dient er gewerkt te 
worden aan de optimalisatie van het koperskeuzeproces, tijdens de tweede fase moet er 
een duidelijke verbetering zichtbaar zijn door minder stagnatie op de bouw en minder 
verschil tussen het eindresultaat in de woning en de wensen van de kopers. Duidelijk 
mag zijn dat een dergelijke testperiode van in totaal· v i:er jaar niet haalbaar is binnen het 
tijdsbestek van dit afstudeerproject. Er kan dus geen uitsluitsel gegeven worden of de 
Verbeterinstructie koperskeuzeproces ook daadwerkelijk een verbetering van het proces 
teweeg brengt. 

5.4 Aanbevelingen voor vervolgonderzoek 
Het uitgevoerde onderzoek en de daaruit voortvloeiende verbeterinstructie hebben 

voornamelijk betrekking op het koperskeuzeproces binnen het project De Kruidenbuurt. 
De insteek van het onderzoek was dan ook het verbeteren van het koperskeuzeproces 
binnen dit project zodat de afbouw tijdens volgende fasen, het plan is immers opgedeeld 
in vier fasen, zonder de problemen uit de eerste fase zou verlopen. De basis voor de 
inventarisatie van de knelpunten wordt gevormd door het plan van aanpak kopers- en 
huurdersbegeleiding Kruidenbuurt. En ook het onderzoek is geheel uitgevoerd met 
medewerking van de partijen welke bij de eerste fase waren betrokken. Ondanks dat de 
toetsing heeft plaatsgevonden bij een geheel ander project, namelijk De Lichttoren, kan 
er dus niets gezegd worden over de situatie bij andere projecten binnen Stam + De 
Koning. Om te kunnen beoordelen of de verbeterinstructie ook bij de overige projecten te 
gebruiken is, is er vervolgonderzoek nodig. 

Daarnaast is tijdens het afstudeerproject gebleken dat de afdeling kopersbegeleiding 
niet functioneel is opgezet. De instructie zoals opgesteld zorgt voor de verbetering van 
het koperskeuzeproces, en niet van de afdeling. Om te bepalen op welke manier de 
afdeling kopersbegeleiding ingericht zou moeten worden om zo efficiënt en effectief 
mogelijk te werken is eveneens vervolgonderzoek nodig. 

5.5 Evaluatie koperskeuzeproces binnen Stam + De Koning 
Zoals blijkt uit de reactie van de projectleider van het project De Lichttoren is het erg 

moeilijk een dergelijk ingewikkeld proces als het koperskeuzeproces te optimaliseren. Om 
te beginnen geldt dit al voor de kopersbegeleiders zelf. Voor de technische kant, het 
adviseren van de koper op bouwkundig gebied en het toetsen van de gewenste opties, is 
een goede werkvoorbereider nodig. Daar staat echter tegenover dat de kopersbegeleider 
ook een verkoopfunctie heeft, en dus ook enige commerciële of sales-kennis te hebben. 
Om de juiste persoon binnen dit profiel te vinden is een lastige opgave. 

Inmiddels is de directie van Stam + De Koning, zoals reeds aangehaald in paragraaf 
5.3.1, gestart met een grootschalige reorganisatie van de afdeling kopersbegeleiding. 

Daarnaast heeft Stam + De Koning, met uitzondering van het hoofd van de afdeling, 
geen enkele kopersbegeleider meer in dienst en wordt er gewerkt met een extern 
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bureau. De bedoeling hierbij is dat het hoofd van de afdeling deze externe partij 
aanstuurt en zelf de probleemgevallen aanpakt. Het nadeel van een externe partij is dat 
er geen enkele affiniteit is met Stam + De Koning, waardoor de betrokkenheid van deze 
partij wat minder is dan wanneer deze in dienst zou zijn van Stam + De Koning. 

Een ander punt is dat Stam + De Koning relatief klein is in vergelijking met de werken 
die gemaakt worden, waardoor ze veel met onderaannemers werken. Juist om<i:lat er 
zoveel verschillende partijen samen moeten werken en ook van elkaar afhankelijk zijn, 
kan het niet in de pas lopen van één van de onderaannemers het proces al in de war 
brengen. Wanneer deze partij zich daarnaast ook niet llaat bijsturen is het gewenste 
verloop van het koperskeuzeproces all niet meer haalbaar. 

Mede door dergelijke partijen is het moeilijk om de informatievoorziening goed op 
gang te houden. Daarnaast is de ei9en informatievoorziening niet op orde, omdat er 
binnen Stam + De Koning niet op een eenduidige manier gewerkt wordt. Waardoor ook 
de informatievoorzien,ing naar de andere partijen niet op orde is, wat weer zorgt voor een 
verstoring van het koperskeuzeproces. 

Tot slot zorgt het niet op orde hebben van de informatievoorziening dat offertes vaak 
te laat naar kopers worden verzonden. Hierdoor dienen de kopers binnen een zeer korte 
termijn de keuzes te maken. De kopers laten zich echter niet onder druk zetten omdat zij 
op hun beurt ook zo lang hebben moeten wachten. Wat er uiteindellijk voor zorgt dat de 
informatievoorziening nog meer stagneert en de bouw hier last van begint te krijgen. 

In de visie van Stam + De Koning is te lezen dat de klant en diens tevredenheid 
centraal staat bij de projecten die worden uitgevoerd. Hierbij wordt de klant in de 
ruimste zin bedoeld, namelijk zowel de opdrachtgever als de eindgebruiker. Ook het 
begeleiden en adviseren van de koper en het bieden van veel keuzemogelijkheden zijn 
hierbij uitgangspunten [9]. Sinds in het jaar 2001 een samenwerking is aangegaan met 
Stichting Trudo, een woningcorporatie uit Eindhoven, wordt er gewerkt aan verschillende 
grootschalige stedelijke herontwi,kkelingsprojecten. Uitgangspunt van de opdrachtgever 
bij elk van deze projecten is een grote mate van klantvriendelijkheid en flexibiliteit naar 
de koper. 

Omdat de klant zo belangrijk is voor Stam + De Koning is er vanuit de directie van 
voldoende draagvlak om het koperskeuzeproces te optimaliseren. Echter dient het 
initiatief niet vanuit het personeel te komen, maar vanuit de directie. Het wel of niet 
slagen van deze optima llisatie van het koperskeuzeproces, al dan niet door middel van de 
ontwikkelde verbeteri,nstructie, is dus afhankelijk van de mate waarin de directie 
betrokken is b ij deze optimalisatie. Pas wanneer deze de afdeling kopersbegeleiding 
aanstuurt hoe de afdeling kopersbegeleiding en het koperskeuzeproces ingericht dient te 
worden kan er een optimalisatie plaatsvinden. 
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Overzicht bijlagen 

Bijlage 1 Inventarisatie knelpunten 
Overzicht van de geïnventariseerde knelpunten met bijbehorende toelichtingen op 

deze knelpunten. 

Bijlage 2 Relatiematrix knelpunten 
Overziehtsmatrix om alle onderlinge relaties tussen de knelpunten, oorzaken en 

gevolgen in beeld te brengen. 

Bijlage 3 Plan van aanpak onderzoek 
Overzicht van de opgestelde onderzoeksvragen, het type gevraagde antwoord, de 

bron van het antwoord en de dataverzamelingsmethode. 

Bijlage 4 Onderzoeksresultaten 
Overzicht van de onbewerkte antwoorden welke tijdens de onderzoeksfase van dit 

afstudeerproject zijn verzameld. 

Bijlage 5 Verbeterinstructie koperskeuzeproces 
Instructie om het koperskeuzeproces binnen Stam + De Koning Bouw bv te Eindhoven 

te optimaliseren en tevens het eindresultaat van dit afstudeerproject. 



Bijlage 1: Inventarisatie knelpunten 

De routing van de kopers is niet juist 

Uit de gesprekken kwam veelvuldig naar voren dat de routing van de kopers niet juist 
is. In de ideale situatie is het de bedoeling dat de koper eerst naar de kopersbegeleiding 
van de bouwkundige aannemer gaat en daar de bouwkundige wijzigingen bepaald. 
Vervolgens moet de koper naar de showroom voor het sanitair of de keuken gaan, welke 
als eerste is niet van belang, waar de koper het sanitair uitkiest en de keukenindeling 
bepaalt. Tot slot dient de koper naar de showroom voor het tegelwerk te gaan, compleet 
met de tekeningen van het sanitair en de keukenindeling. Op basis van deze tekeningen 
wordt het tegelwerk gekozen en waar nodig ingetekend. 

Iets dat in de nabije toekomst steeds meer voor zal komen is dat de koper ook nog 
naar de elektrotechnische installateur zal gaan voor een advies met betrekking tot de 
elektrotechnische installatie. De installateur krijgt dus een tweede functie naast die van 
onderaannemer, namelijk de functie van een showroom. Deze partij kan het beste als 
laatste in het proces bezocht worden door de koper, omdat voor deze partij de indeling 
van de badkamer en van de keuken definitief moet zijn. Deze indeling bepaalt voor een 
groot deel de elektrotechnische installatie. Daarnaast is het wenselijk dat er met de 
positionering van de wandcontactdozen rekening wordt gehouden met het tegelwerk. 
Hierdoor is het voor het proces het beste als de elektrotechnische installateur als laatste 
in het proces zit. 

Uit de gesprekken bleek echter dat de kopers juist eerst het tegelwerk uitzochten, 
vervolgens de keuken en het sanitair passend bij het tegelwerk uitkozen en als laatste 
pas de bouwkundige wijzigingen doorvoerden. De kopers doorlopen het gewenste proces 
geheel achterstevoren en dus verkeerd. 

De oorzaak achter dit knelpunt is dat de routing langs de verschillende partijen niet 
door de bouwkundige aannemers is vastgelegd. De kopers krijgen bij de koop een map 
met daarin alle bij het project betrokken partijen, zonder de gewenste routing aan te 
geven. De koper is dus niet op de hoogte van de procedures. 

De gevolgen van het verkeerd doorlopen van het proces zijn voornamelijk dat kopers 
te laat bij de partijen komen. Op het moment dat de koper bij de showroom voor het 
tegelwerk komt kan de medewerker in de showroom niets doen, omdat er geen 
tekeningen beschikbaar zijn van de ruimtes die betegeld moeten worden. Er kan dus 
geen advies worden gegeven. Ook het bezoek van de showroom voor de keuken en het 
sanitair voordat de bouwkundige wijzigingen zijn doorgevoerd zorgt ervoor dat de koper 
voor niets naar de showroom gaat. De afspraken moeten weer opnieuw gemaakt worden, 
waardoor de wijzigingen nog later in het proces bekend zijn. 

De koper heeft een verkeerde verwachting van de showrooms 

Op het moment dat de koper bij een showroom komt heeft de koper het idee dat de 
showroom wonderen kan verrichten, dat alles kan en alles mogelijk is. Dit is echter niet 
het geval, de showroom is gebonden aan de projectafhankelijke afspraken die er 
gemaakt zijn en natuurlijk van de technische mogelijkheden. 

De oorzaak hiervan is dat de koper niet voldoende is geïnformeerd over de afspraken 
die met betrekking tot het project met de verschillende partijen zijn gemaakt. Deze 
informatie zou in principe in de verkoopbrochure moeten staan. Ook de procedures zijn 
niet bekend bij de koper, waardoor de koper denkt bijvoorbeeld dat alles wat met een 
badkamer te maken heeft door de sanitairshowroom wordt geregeld. Echter de 
bouwkundige wijzigingen worden door de aannemer geregeld en de elektra door de 
elektrotechnische installateur. De taak van de showroom moet voor de koper duidelijk 
zijn. 

Het gevolg is dat de koper voor verrassingen komt te staan tijdens het maken van de 
keuzes voor zijn of haar woning. Omdat vooraf niet helemaal duidelijk is wat wel en niet 
kan of mag kan er wrijving ontstaan tussen de koper en de bouwende partijen. Vaak 
zorgt dit voor ontevreden klanten. 



Opties blijken in de uitvoering niet mogelijk 

Bij een aantal woningen kwam het voor dat opties waar de koper voor had gekozen 
niet mogelijk bleken tijdens het uitvoeren van de woning. Een voorbeeld hiervan is een 
wijziging in de trap. Bij de woningen aan de Heezerweg was er de mogelijkheid om een 
ander type trap te plaatsen. In plaats van de standaard trap met één kwart kon er een 
trap met twee kwarten worden geplaatst. Omdat de woningen niet verkocht werden en 
de bouw moest doorgaan is er de standaard variant in geplaatst. Op het moment dat de 
woning verkocht werd wilde de koper dat er het andere type trap in kwam. 

Er is contact geweest tussen kopersbegeleiding en de opdrachtgever waarin is 
besloten dat dit alsnog kon. Er is echter geen contact geweest tussen kopersbegeleiding 
en uitvoering of dit wel degelijk uitvoerbaar was. De communicatie tussen 
kopersbegeleiding en uitvoering was dus niet volledig. 

De trap die erin gezet moest worden had een andere maat had dan die eruit kwam. 
Het gevolg was dat de trapsparing in de vloer te klein was, waardoor er weer gezaagd 
moest worden. Dit zorgde voor stagnatie van het afbouwproces. Een ander gevolg is dat 
de trap die eruit gehaald moest worden niet meer bruikbaar is. Deze kan niet 
gedemonteerd worden waardoor deze helemaal beschadigd is als deze eruit komt. 

De informatie is niet compleet tijdens de uitvoering van de woning 

De informatie komt in eerste instantie via kopersbegeleiding. Zij verzamelen alles en 
dat wordt dan ineens naar uitvoering verstuurd. Zo is alle informatie per woning 
compleet. In de loop van het project kwam informatie van onderaannemers regelmatig te 
laat, waardoor er informatie ontbrak bij uitvoering. Deze informatie werd dan 
rechtstreeks naar uitvoering gestuurd vanuit de onderaannemer, waardoor uitvoering nu 
zelf moest uitzoeken welke informatie bij welke woning hoorde. Dit ging soms fout, 
waardoor er ook informatie verloren raakte. 

Hier ligt dan ook meteen de oorzaak van dit knelpunt. Informatie kwam te laat van de 
onderaannemers of showrooms en ging dus rechtstreeks naar uitvoering. Uitvoering was 
niet volledig op de hoogte van wat bij welke woning hoorde en er raakte informatie 
verloren. 

Het gevolg is dat tijdens het afbouwen van de woning niet duidelijk was wat er precies 
gemaakt moest worden waardoor er iedere keer snel oplossingen moesten worden 
bedacht. Dit zorgde voor stagnatie van het afbouwproces 

De routing van de informatie is niet juist 

Tijdens de gesprekken is het informatiestroomdiagram voorgelegd aan de betrokken 
partijen. Dit stroomdiagram is een afbeelding van de situatie zoals deze door Stam + De 
Koning is gewenst en is opgesteld. Het bleek dat elke partij een ander idee had van hoe 
de routing van de informatie zou moeten zijn. Informatie ging dus regelmatig niet via de 
door Stam + De Koning voorgeschreven wegen. 

Dit ligt aan het feit dat de partijen niet op de hoogte zijn van de procedures zoals deze 
door Stam + De Koning zijn gewenst. Stam + De Koning heeft in de aanloopfase van het 
project een protocol geschreven over hoe te handelen met de koperskeuze. Dit protocol 
is echter niet aan de betrokken onderaannemers en showrooms verstrekt, waardoor deze 
niet bekend zijn met de gewenste situatie. 

De gevolgen hiervan waren dat informatie te laat bij de partijen kwam en dat 
informatie niet volledig bij de partijen kwam, omdat niet de juiste routing werd genomen. 

De informatie gaat niet via de juiste functionaris binnen Stam + De Koning 

Uit één van de gesprekken kwam naar voren dat er regelmatig informatie werd 
verstuurd naar de werkvoorbereiding in plaats van naar de kopersbegeleiding. Ook 
kwamen vragen van de showrooms of installateurs regelmatig bij de werkvoorbereiding 
terecht. In de situatie zoals deze door Stam + De Koning is voorgeschreven loopt alle 
informatie met betrekking tot de kopers en de koperskeuze via de kopersbegeleiding. 



De oorzaak hiervan is dat de koperbegeleiding niet fulltime aanwezig was. Binnen 
Stam + De Koning zijn er drie kopersbegeleiders die elk drie dagen werken. De 
kopersbegeleiders hebben elk een aantal projecten waar ze verantwoordelijk voor zijn en 
weten dus vrijwel niets af van de andere projecten. Op het moment dat de betreffende 
kopersbegeleider er dus niet is, konden de betrokken partijen geen informatie over het 
project krijgen. Hierdoor gingen ze andere wegen zoeken om aan informatie te komen, of 
om informatie te verspreiden. 

Een gevolg van dit knelpunt is dat er werk dubbel wordt gedaan, kopersbegeleiding is 
niet op de hoogte van de informatie die de werkvoorbereiding al heeft verstrekt en 
andersom. Een tweede gevolg is dat er door de werkvoorbereiding zaken worden 
afgesproken, waarvan de kopersbegeleiding niet op de hoogte is. En een derde gevolg is 
op het moment dat informatie rechtstreeks aan de werkvoorbereiding wordt gevraagd de 
kopersbegeleiding niet op de hoogte is van welke informatie is verstrekt. Als een andere 
installateur of showroom met dezelfde vraag komt kan het voorkomen dat de 
kopersbegeleiding andere informatie verstrekt, waardoor tegengestelde afspraken 
worden gemaakt. 

Betrokken partijen reageren te langzaam 

Van de betrokken partijen waren er een aantal die niet snel genoeg reageerden. 
Informatie en gegevens bleven hier weken, soms wel maanden liggen zonder dat ze 
verwerkt werden. 

De grootste oorzaak achter dit knelpunt is dat er niet is vastgelegd hoe lang partijen 
over de verwerking mogen doen. Hierdoor was het voor de partijen niet duidelijk 
wanneer informatie bij de volgende partijen moest liggen en werd er vaak pas te laat aan 
begonnen. 

De gevolgen hiervan zijn erg groot. De partijen die pas na de langzame partij in het 
proces zitten hebben door de late reactie te weinig tijd om alles goed uit te werken. 
Hierdoor worden zaken overgeslagen of niet goed uitgedacht en dit resulteert in 
problemen tijdens de uitvoering. Hier pas kwam men namelijk de niet goed uitgedachte 
zaken tegen en moesten er op dat moment snel oplossingen worden bedacht, terwijl 
deze problemen eigenlijk helemaal niet hadden hoeven voorkomen. 

De wijze van communiceren is niet eenduidig 

Tijdens de observatie kwam ook naar voren dat de wijze van communiceren niet 
eenduidig is. Er wordt gemaild, gefaxt en er worden brieven gestuurd. Gegevens komen 
dus door elkaar binnen. Voor enkele onderaannemers was dit erg lastig omdat zij niet 
regelmatig gebruik maakten van email. Het kon dus dat gegevens bleven liggen, of dat 
vragen niet beantwoord werden. 

Dit komt omdat de wijze van communiceren nergens is vastgelegd. Ook zijn er vooraf 
geen afspraken gemaakt met betrekking tot de wijze van communiceren. De vraag is of 
het wel nodig is om dit vast te leggen, maar het is in ieder geval niet gebeurd. 

Het gevolg is dat de communicatie langs elkaar af loopt. Zoals eerder vermeld bleven 
gegevens liggen en werden vragen niet beantwoord. Problematischer werd het als er 
gegevens werden verstuurd via de post en er een aanvulling of wijziging op deze 
gegevens kwam via de mail die dan weer niet werd gelezen. Op dat moment werd er 
onnodig werk gedaan of werden er onnodige fouten gemaakt. 

De informatie die verspreid wordt is niet juist 

Bij een aantal woningen kwam het voor dat de gegevens die gebruikt werden voor de 
afbouw niet juist waren. Een voorbeeld is een woning waarbij de koper een extra deur 
onder de trap had besteld om zo een kast te creëren. Doordat dit gegeven niet bekend 
was bij uitvoering was er op het moment van opleveren geen deur geplaatst. Er werd dus 
gewerkt met onjuiste informatie. 

Een oorzaak hiervan is dat de koper steeds bleef wijzigen. Hierdoor kwamen er 
verschillende tekeningen in de omloop. Omdat uitvoering niet wist welke tekening de 



juiste was werd er met verkeerde gegevens gewerkt waardoor er fouten werden 
gemaakt. 

De gevolgen kwamen pas tot uiting tijdens de oplevering van de woningen. Hier bleek 
dat de koper een kast had besteld. De woning was niet afgebouwd volgens de wensen 
van de koper. Er moest dus in alle haast een extra deur worden besteld en er werden 
een aantal timmermannen aan het werk gezet om de ombouw van de deur te maken. 
Ook de schilder moest terug omdat de trap was beschadigd bij het maken van de kast en 
omdat de kast ook geschilderd moest worden. 

De informatie die verspreid wordt is niet definitief 

Omdat de kopers regelmatig van gedachten veranderden waren er verschillende 
tekeningen in de omloop waardoor het voor uitvoering niet altijd duidelijk was welke de 
laatste en dus de definitieve was. Of dat uitvoering niet op de hoogte was dat er nog een 
nieuwere versie van de tekeningen waren dan die werden gebruikt in de uitvoering. 

Ook hier is een oorzaak dat de koper steeds bleef wijzigen. Omdat er zoveel 
tekeningen in de omloop, waarbij ook niet alle tekeningen waren voorzien van een 
datum, was niet duidelijk welke tekening de laatste en definitieve was. Ook hierdoor 
werden er fouten gemaakt. 

De gevolgen kwamen ook hier pas tot uiting tijdens de afbouw van de woningen. 
Omdat er verkeerde gegevens werden gebruikt werd de woning niet afgebouwd volgens 
de wensen van de koper. 

Op de koperskeuzelijst staat een standaard plattegrond 

Alle keuzes die de koper maakt worden verzameld op de koperskeuzelijst. Bij deze lijst 
wordt een plattegrond gevoegd waarop de plaats van de keuze in de woning is 
aangegeven. Dit wordt gedaan met nummers waarbij de nummers corresponderen met 
de nummers op de lijst. Deze plattegrond is een standaard plattegrond van het type 
woning. Als de koper bijvoorbeeld in de badkamer een extra wand bestelde kwam er in 
de plattegrond een nummer te staan met een korte omschrijving in de ruimte naast de 
tekening en werd in de lijst vermeld dat er een extra wand moest komen met welke 
afmetingen. De plattegrond werd in de woning gehangen voor alle partijen die bij de 
afbouw betrokken waren, maar de lijst niet. De bouwer van de binnenwanden zag op de 
plattegrond dus alleen de standaard wanden en een aantal nummers, dus werden alleen 
de standaard wanden geplaatst. 

Dit komt omdat het verwerken van de keuzes op de tekeningen teveel tijd kost om 
door kopersbegeleiding te worden meegenomen. Dit kwam mede door de vele 
wijzigingen die de koper doorvoerde. Er was dus voor gekozen om de keuzes niet op 
tekening te verwerken. 

De informatie die verspreid wordt is dus onvolledig. Er is niet in één oogopslag te zien 
wat er gemaakt moet worden. Ook de uitleg van de nummering op de tekening is erg 
summier, hier staat bijvoorbeeld alleen dat er een extra wand in de badkamer moet 
komen. De plaats en de afmetingen staan er niet op. 

Er wordt te weinig gebruik gemaakt van diqitale tekeningen 

Een knelpunt dat voornamelijk bij de showrooms naar voren kwam is dat zij erg 
weinig gebruik maken van digitale tekeningen. Op het moment dat de koper in de 
showroom komt wordt er nog steeds gebruik gemaakt van magneetborden met 
magneten in de vorm van bijvoorbeeld het sanitair. Er zijn echter computerprogramma's 
voorhanden waarin vrij snel en eenvoudig een indeling getekend kan worden, eventueel 
drie dimensionaal. Voor de koper is dit interessant omdat ze meteen het aanzicht van de 
badkamer of keuken kunnen zien alsof ze er zelf in staan. Voor de showroom is dit 
interessant omdat de afmetingen die in de tekening staan overeenkomen met de 
afmetingen op de tekeningen van de architect, mits er gebruik wordt gemaakt van 
hetzelfde programma, en er dus op het gebied van afmetingen geen fouten gemaakt 
kunnen worden. 



Het meest gebruikte tekenprogramma, bij Stam + De Koning, is AutoCAD. Ook de 
onderaannemers die betrokken waren bij de Kruidenbuurt waren allemaal in het bezit 
van AutoCAD. De showrooms echter niet. In principe hoeft niet iedereen met AutoCAO te 
werken, veel andere tekenprogramma's kunnen AutoCAO-tekeningen ook inlezen. Als de 
AutoCAO-tekeningen van de architect als onderlegger worden gebruikt komen in ieder 
geval de plattegronden en maatvoering overeen. 

De gevolgen van het niet gebruiken van plattegronden in AutoCAO is dat er de kans 
bestaat dat de maatvoering en de plattegronden niet overeenstemmen. Dit zorgt weer 
voor problemen tijdens de afbouw omdat bijvoorbeeld het bestelde sanitair niet past in 
de badkamer. 

Communicatie tussen onderaannemers en uitvoering is niet optimaal 

Er worden afspraken met één van de twee uitvoerders gemaakt met betrekking tot 
leveringen van het sanitair of van de keuken. Op het moment dat de levering plaats vond 
bleek dat het tijdstip niet uitkwam omdat er nog geen plaats was in de woning of omdat 
het sanitair of de keuken nog niet gemonteerd kon worden. 

De oorzaak hiervan is dat er twee uitvoerders op het werk zaten. De hoofduitvoerder 
was verantwoordelijk voor de ruwbouw, de assistent-uitvoerder was verantwoordelijk 
voor de afbouw van de woningen. Omdat er afspraken gemaakt werden met de 
assistent-uitvoerder met betrekking tot de leveringen van materialen die nodig waren 
voor de afbouw waar de hoofduitvoerder niets van af wist, kwamen leveringen wel eens 
op een verkeerd moment. 

Omdat de verkeerde uitvoerder werd benaderd en omdat ook tussen de uitvoerders de 
onderlinge communicatie niet optimaal verliep was het gevolg dat informatie te laat bij 
uitvoering kwam. Althans bij de juiste persoon binnen uitvoering. Hierdoor was onder 
andere informatie niet compleet tijdens het uitvoeren van de woning. 

De aanwezigheid van de Franse balkons in de badkamer 

In de badkamer zat, net als in de rest van de woning, een aluminium pui van twee 
meter hoog. Door de afmetingen van deze pui bleef er ongeveer 40 centimeter onder de 
pui over als borstwering . Ook dat de pui naar binnen open ging zorgde voor beperkte 
keuzemogelijkheden in de badkamer. 

Tijdens het maken van het ontwerp is er geen rekening gehouden met de mogelijke 
indelingen van de badkamer. 

Het gevolg is dat niet alle wensen van de koper mogelijk waren. Zo kon door de lage 
borstwering het bad niet bij het raam geplaatst worden. Omdat ook in de gevel niets 
gewijzigd mocht worden, de puien mochten niet verplaatst worden, waren de 
mogelijkheden in badkamer dus erg beperkt. Ook het verplaatsen van de badkamer 
binnen de woning had weinig zin omdat in elke ruimte een dergelijke pui aanwezig was. 

Leidingen mogen niet in de wand gemaakt worden 

Vanuit de opdrachtgever dat er in alle woningen gebruik werd gemaakt van het KISS
systeem. Dit is een opbouwsysteem waarin alle elektrotechnische aansluitingen in 
verwerkt kunnen worden. Mede door deze keuze was er besloten om geen leidingwerk in 
de wanden toe te staan. 

Een andere reden is de keuze voor prefab betonwanden. Omdat er bij het produceren 
van de betonwanden was gekozen om de malzijde in de woning te plaatsen behoefden de 
wanden geen verdere afwerking omdat deze meteen behangklaar zijn. Eventuele 
leidingen in de wand zouden dan ingefreesd en weer weggewerkt moeten worden. 

Eén van de gevolgen was dat de kopers vrijwel verplicht waren om bovenkasten in de 
keuken te bestellen. Anders bleven de kabels ten behoeve van de verlichting boven het 
aanrecht in het zicht. Alleen als er bovenkasten werden besteld konden de kabels netjes 
weggewerkt worden. Net als bij het vorige punt de mogelijkheden in de badkamer 
werden beperkt, worden de mogelijkheden hier in de keuken beperkt. 



Ontbreken van lichtschakelaars in de keuken 

Een ander knelpunt in de keuken was dat er geen rekening was gehouden met 
lichtschakelaars in de keuken ten behoeve van de verlichting boven het aanrecht. Alle 
verlichting bij het KISS-systeem worden geschakeld door middel van een draadloze 
infraroodschakelaar die overal in de ruimte opgehangen kan worden. Ter plaatse van de 
lichtpunten zitten ontvangers. Omdat er geen extra schakelaars en ontvangers konden 
worden bijbesteld moesten er in de keuken opbouwschakelaars worden geplaatst indien 
er geen bovenkasten werden gekocht. 

Dit komt omdat er bij de voorbereidingen geen rekening is gehouden met de 
draadloze lichtschakelaars, terwijl al bekend was dat het KISS-systeem zou worden 
toegepast. Anders gezegd, de voorbereidingen zijn niet volledig. 

Ten aanzien van de kopers kan worden gezegd dat zij met extra kosten worden 
geconfronteerd terwijl deze niet nodig waren. 

Het KISS-systeem is onbekend 

Zoals vermeld is het KISS-systeem een opbouwsysteem waarin alle mogelijke 
elektrotechnische aansluitingen, zoals elektra, data en een alarminstallatie, in verwerkt 
kunnen worden. De aansluitingen worden door middel van plintgoten gevoed. Het KISS
systeem is echter een vrij nieuw systeem in deze vorm. 

Er was dus weinig informatie over het systeem beschikbaar. Productinformatie was 
voorhanden, ervaringsgegevens niet. Daarnaast had kopersbegeleiding geen enkele 
ervaring met het systeem, dus konden ze het systeem niet voldoende aan de koper 
uitleggen. 

Het gevolg was dat de uitgebreide mogelijkheden van het systeem niet benut werden. 
Omdat de kopers niet op de hoogte waren gebracht van alle mogelijkheden, werd de 
plintgoot vrijwel alleen maar gebruikt om de wandcontactdozen op aan te sluiten. 

Onderaannemers zijn te laat betrokken bij de voorbereidingen 

Uit een aantal gesprekken kwam naar voren dat de onderaannemers te laat in het 
proces werden betrokken bij de voorbereidingen. Hierdoor was er erg weinig tijd voor de 
betrokken partijen om goed over zaken na te denken. 

De oorzaak hierachter is dat de betrokken partijen ook pas laat in het proces bekend 
waren. Omdat voor alle disciplines steeds minstens drie verschillende partijen worden 
aangeschreven was er erg veel tijd nodig voor alle onderhandelingen. Daarnaast moet 
ook Stam + De Koning binnen de begroting blijven. Mede hierdoor duurde de 
onderhandelingen vaak lang omdat er steeds aan beide zijden concessies gemaakt 
moesten worden. 

Het gevolg is dat er dus weinig tijd over bleef voor de voorbereidingen, waardoor de 
voorbereidingen onvolledig waren. Dit zorgde dan onder andere weer voor het ontbreken 
van de lichtschakelaars in de keuken. 

De sluitingsdata worden niet gehandhaafd 

Een eis van de opdrachtgever was dat er te allen tijde klantvriendelijk gehandeld 
moest worden. Dit gold ook in het geval dat de sluitingsdata in zicht kwamen en de 
kopers nog geen keuzes hadden gemaakt. Vanuit de opdrachtgever werd er druk op 
kopersbegeleiding uitgeoefend dat de kopers niet gedwongen mochten worden om hun 
keuzes te maken. Ook de voorlopige keuzes mochten door druk van de opdrachtgever 
niet als definitief beschouwd worden na het verstrijken van de sluitingsdata. 

De opdrachtgever geeft de kopers dus teveel macht. Hierdoor kunnen ze een grote 
invloed uitoefenen op het koperskeuzeproces en daarmee indirect op het bouwproces. 
Omdat er geen druk op de kopers mocht worden uitgeoefend werd het tijdstip waarop de 
afbouw kon worden begonnen in grote mate bepaald door de kopers. 

Hierdoor kwam informatie te laat bij uitvoering waardoor informatie niet compleet was 
tijdens het uitvoeren van de afbouw en dus werd uitgelopen op de planning. 



Wijzigingen van kopers zijn te laat bekend 

Nog een knelpunt was dat de wijzigingen van de kopers veel te laat in het proces 
bekend waren. 

Enerzijds kwam dit uiteraard doordat de sluitingsdata niet werden gehandhaafd, 
knelpunt 48. Anderzijds kwam dit omdat de kopers te langzaam waren met het nemen 
van beslissingen. Deze twee knelpunten versterken elkaar nog eens. Omdat de kopers 
niet gedwongen worden om keuzes te maken, maken ze ook geen keuzes. Daarnaast is 
het zo dat als de kopers op tijd keuzes zouden maken er ook geen problemen zouden zijn 
met het handhaven van de sluitingsdata. 

Ook hierdoor kwam informatie te laat bij uitvoering. 

Kopers komen te laat in het proces bij partijen 

Zoals al aangehaald komen kopers te laat in het proces bij de betrokken partijen. Dit 
komt enerzijds omdat er geen routing langs de verschillende partijen is vastgelegd. 
Omdat de het kopen van de woning voor de meeste mensen een eenmalige gebeurtenis 
is, kan niet worden verwacht dat de kopers van alle procedures op de hoogte zijn. 

Een andere oorzaak is dat de kopers pas erg laat in het proces bekend zijn. Dit is weer 
het gevolg van het feit dat de verkoop van de woningen niet goed liep. Er was al weinig 
tijd voor de betrokken partijen om alles voor te bereiden en deze tijd werd nog eens 
verkort door het late tijdstip waarop de kopers bekend zijn. 

Ook dit zorgde ervoor dat informatie te laat bij uitvoering kwam. 

Indeling wordt na gereedkomen nog gewijzigd 

Omdat de woningen slecht werden verkocht is er na verloop van tijd, toen de overige 
woningen al gereed waren, besloten om de niet verkochte woningen standaard af te 
bouwen. Hiervoor was gekozen omdat op dat tijdstip alle partijen nog op de bouw 
aanwezig waren. Als partijen steeds voor één woning terug moeten komen zal dit de 
planning ook niet ten goede komen, materiaal en materieel zijn dan ondertussen al 
afgevoerd en moeten steeds meegenomen worden. Op het moment dat de woning alsnog 
verkocht werd kreeg de koper dezelfde keuzemogelijkheden als bij een casco-woning. 

Dit komt omdat de opdrachtgever door de slechte verkoop de woningen zo snel 
mogelijk wilde kwijtraken. Als kopers dan wijzigingen wilden doorvoeren die eigenlijk al 
niet meer konden stond de opdrachtgever dit toch toe om zo de woning te kunnen 
verkopen. 

Het gevolg is dus dat de afbouw van de woning die er al in zit fout is. Voor Stam + De 
Koning zorgde dit voor extra kosten omdat er weer gesloopt moest worden, leidingen 
verlegd en alles weer netjes afgewerkt moest worden. Voor de onderaannemers leidde 
dit tot een hoop extra tijd en moeite. 

Het voorbereidingsproces moet te snel worden doorlopen 

Een veel gehoorde klacht is dat het voorbereidingsproces te snel moest worden 
doorlopen. Eerder is al aangehaald dat partijen pas laat in het proces bekend waren door 
de lange onderhandelingen. 

Een andere oorzaak is dat de opdrachtgever de woningen zo snel mogelijk wil 
verkopen. De opdrachtgever heeft immers al geïnvesteerd in de ontwikkeling en wil daar 
onderhand de opbrengsten van zien. 

Het gevolg is duidelijk. Omdat de voorbereidingstijd erg kort was zijn de 
voorbereidingen onvolledig. Dit leidde dan bijvoorbeeld weer tot het ontbreken van de 
lichtschakelaars in de keuken. 

Kopersbegeleiding is te duur voor financiering uit meer- en minderwerk 

Het idee in de Kruidenbuurt was dat kopersbegeleiding zou worden gefinancierd uit de 
opbrengsten van het meer- en minderwerk als gevolg van koperskeuzen. Vooraf had men 
de indruk dat er veel opbrengsten uit het meer- en minderwerk gehaald zou worden, 
waardoor het rendabel was om kopersbegeleiding niet te calculeren. 



De praktijk leerde dat de opbrengsten van het meer- en minderwerk dusdanig tegen 
vielen dat er geld op toe werd gegeven. Een oorzak is dus dat er te weinig opbrengsten 
uit het meer- en minderwerk als gevolg van koperskeuzen werden gegenereerd. 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat mede hierdoor kopersbegeleiding niet fulltime 
aanwezig is. Het feit dat kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig was zorgde dan weer 
voor andere problemen. Eén ervan is dat kopersbegeleiding niet op de hoogte was van 
afspraken met kopers en dat niet de juiste functionaris werd aangesproken binnen Stam 
+De Koning. 

Verkoopbrochure is niet up-ta-date met gemaakte afspraken 

Door middel van de verkoopbrochure is het de bedoeling dat de koper van de woning 
wordt geïnformeerd wat er allemaal komt kijken bij het kopen van de woning. Enerzijds 
staat er informatie in over de woning, ruimtes met afmetingen en materiaalgebruik. 
Anderzijds wordt de koper op de hoogte gebracht van projectafspraken met de 
verschillende partijen en wordt de koper geïnformeerd over procedures. 

Omdat de verkoopbrochure al was geschreven voordat alle partijen bekend waren 
kloppen een aantal zaken in de verkoopbrochure niet met de gemaakte afspraken. De 
brochure is dus te vroeg in het proces geschreven. 

De koper is hier de dupe van omdat deze niet afdoende wordt geïnformeerd over 
afspraken en procedures. Dit was dan weer een oorzaak van het feit dat de kopers te laat 
bij de betrokken partijen kwamen en dat de koper verkeerde verwachtingen had van de 
taken van de showrooms. 

Er zijn erg veel partijen betrokken bij de Kruidenbuurt 

Voor elke keuze, met uitzondering voor de bouwkundige WIJZigingen en de 
elektrotechnische installatie, waren er twee showrooms. Twee voor de keuken, twee voor 
het sanitair en twee voor het tegelwerk. Dat zijn in totaal acht partijen waar de koper 
rekening mee moet houden. 

Bedrijven in de bouw worden steeds meer gespecialiseerd. Bedrijven spitsen zich toe 
op één discipline omdat het niet meer rendabel is om meerdere disciplines binnen één 
onderneming te houden. Mede hierdoor is het aantal betrokken partijen bij de 
Kruidenbuurt erg groot. 

Het gevolg van dit grote aantal betrokken partijen is dat de koper het overzicht kwijt 
raakt. Voor de meeste mensen is een huis kopen een eenmalige gebeurtenis. Hierdoor 
hebben ze geen ervaring met alle stappen die doorlopen moeten worden voor de bouw 
van een huis. 

Werkvoorbereider werkt niet alleen voor de Kruidenbuurt 

Bij een aantal onderaannemers zat een werkvoorbereider die naast de Kruidenbuurt 
ook met andere projecten bezig was. Vooral de gecontracteerde loodgieter was maar erg 
klein, met toch genoeg werk, waardoor de werkvoorbereider bij de loodgieter het erg 
druk had. 

Dit ligt aan de manier van financiering van de werkvoorbereiding binnen deze 
onderaannemers. Vaak wordt dit gedaan uit het uurloon van de monteurs. Hierdoor zijn 
er niet genoeg middelen om per project één werkvoorbereider aan te stellen. 

Het gevolg is dan weer dat partijen te langzaam reageren waardoor andere partijen te 
weinig tijd overhouden om zaken goed uit te zoeken. Dit geheel zorgde er dan weer voor 
dat informatie te laat bij uitvoering kwam. 

Per keuzemogelijkheid zijn er 2 showrooms 

Met uitzondering van de bouwkundige wijzigingen waren er per keuzemogelijkheid, 
sanitair, keuken en tegelwerk, twee showrooms waar kopers naartoe mochten gaan. Dit 
betekent dat kopers in totaal zeven partijen minstens eenmaal moeten bezoeken voordat 
alles gezien is en er keuzes gemaakt kunnen worden. Vaak bezochten kopers de 



showrooms vaker, waardoor er voor de kopers erg veel tijd ging zitten in het maken van 
de keuzes. 

Uit de gesprekken kwam naar voren dat dit komt omdat de opdrachtgever de kopers 
teveel keuzemogelijkheden wil geven. Om te zorgen dat de woningen goed werden 
verkocht werden kopers erg vrij gelaten in hun keuzes. Er was zelfs de mogelijkheid als 
men niet bij de twee showrooms kon slagen de keuken, het sanitair en het tegelwerk 
konden laten vervallen. Ook het spuitwerk op de plafonds kon men laten vervallen. 

Het gevolg is onder andere dat de kopers het overzicht kwijt raken. Kopers moeten 
met zoveel partijen rekening houden, waarbij er vaak bij de één iets gewijzigd moest 
worden als er bij de ander wat veranderd werd. Dit leidde er dan weer toe dat kopers erg 
langzaam waren met het maken van beslissingen. 

Woningen worden slecht verkocht 

Een deel van de woningen in de Kruidenbuurt waren in eerste instantie bedoeld voor 
de bewoners die uit de Kruidenbuurt kwamen. Daarnaast was het idee van de wat 
duurdere koopwoningen om de buurt wat te upgraden. 

De woningen waren vrij duur in verhouding tot de grootte, de kwaliteit van de 
materialen en de locatie. Hierdoor bleef de verwachte verkoop uit. 

De opdrachtgever is dus bang om te blijven zitten met onverkochte woningen en wil 
ze het liefst zo snel mogelijk verkopen. Hiervoor geven ze kopers extra 
keuzemogelijkheden en mogen zaken na gereedkomen nog gewijzigd worden. 





Bijlage 3: Plan van aanpak onderzoek 

A 
Bepalen hoe bewerkstelligd kan worden dat de benodigde informatie compleet bij uitvoering ligt voordat begonnen wordt met de afbouw van het meer- en minderwerk als gevolg van 

lkooei"Ske11ze. zQdat deze afbouw niet voor staqnatie van het ~s zorqt. 

Onderzoeksvraag Soort antwoord Bron 
Data verzameling 
Int. Lit. Obs. 

A 1 
Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de communicatie tussen kopersbegeleiding en uitvoering Overzicht van afspraken tussen kopersbegeleiding en Wensen van kopersbegeleiding & 

x wei volledia is? uitvoerina. :uitvoerina m.b.t. communicatie 

A 1.1 
Welke afspraken dienen er bij Stam + De Koning intern gemaakt te worden met betrekking tot de Overzicht van afspraken tussen functies binnen Stam ,Functieomschrijving kopersbegeleiding, x informatieafhandelina van kooerskeuzen? +De Konina. werkvoorbereidina, & uitvoerina 

A 1.2 
Welke afspraken (en eventuele sancties) zijn nodig om te zorgen dat de betrokken partijen informatie Overzicht van afspraken waarmee gezorgd wordt dat !Wensen van kopersbegeleiding m.b.t. x naar de juiste persoon binnen Stam + De Konina sturen? de juiste routine voor informatie wordt aanaehouden. routina van qeqevens 

A 1.3a 
Welke redenen zijn er binnen Stam + De Koning voor het feit dat kopersbegeleiding niet fulltime Lijst met redenen waarom kopersbegeleiding niet Mening van kopersbegeleiding, x aanwezia is? fulltime aanwezia is. I proiectleidina & administratie 

A 1.3b 
Welke maatregelen zijn er nodig om te zorgen dat er geen problemen door overige partijen worden Lijst van maatregelen om functie van Wensen van kopersbegeleiding & x ondervonden als kooersbeaeleidina niet fulltime aanwezia is? kooersbeaeleidina aan te oassen. onderaannemers m.b.t. voorbereidina 

A1.4 
Kan kopersbegeleiding op een andere manier gefinancierd worden, bijvoorbeeld door kopersbegeleiding 

Financieringsmethoden UTA-personeel. 
Bestaande literatuur over financiering x op te nemen in de beQrotina? binnen bouwbedrijven 

A 1.5 
Welke mogelijkheden zijn er om de opbrengsten van het meer- en minderwerk te verhogen om te Lijst met mogelijkheden om opbrengsten uit meer- & 

Huidige trends in koperskeuze x zoraen dat het wel rendabel is om kooersbeaeleidina hieruit te financieren? minderwerk te verhoaen. 

A2 
Welke maatregelen dienen er genomen te worden om te zorgen dat de gegevens benodigd voor de Lijst met maatregelen waarmee informatie tijdig bij Ervaringsgegevens uit eerdere x afbouw van het meer- & minderwerk tiidia bii uitvoerina1 liaaen? uitvoerina terecht komt. loroiecten van Stam + De Konina 

A 2.1 Hoeveel tijd hebben de partijen nodig om wijzigingen van kopers uit te werken? Lijst van benodigde uitwerkingstijd per partij. 
Wensen van onderaannemers m.b.t. x uitwerkinastiid 

A 2.2 
Welke sancties moeten er afgesproken worden indien partijen zich niet aan de afgesproken reactietijd Lijst van sancties om partijen te dwingen tijdig te 

Juridische mogelijkheden in contracten x houden? reaaeren. 

A 2.3 
Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en opdrachtgever en koper Overzicht van afspraken om kopers te dwingen Wensen van kopersbegeleiding m.b.t. x anderzijds aemaakt worden om te zoraen dat koeers zich aan de sluitinQsdata houden? keuzes oo tiid te maken. sluitinasdata 

A 2.4 
Welke afspraken dienen er met de opdrachtgever gemaakt te worden om te zorgen dat de macht van de Overzicht van afspraken tussen kopersbegeleiding en Wensen van kopersbegeleiding m.b.t. x koeers beoerkt wordt? oodrachtaever. zeaaenschao 
Van welke informatie moeten onderaannemers voorzien worden om te voorkomen dat de communicatie Lijst met gegevens die onderaannemers moeten Wensen van onderaannemers m.b.t I 

A 2.5 
tussen onderaannemers en uitvoerinq niet optimaal is? informeren over o.a. contactpersonen & procedures. I procedures & contactJ:>ersonen x 

A 2.6 
Welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen Stam + De Koning & de partijen met betrekking tot Overzicht van afspraken tussen Stam + De Koning & Wensen kopersbegeleiding & x de communicatie tussen Stam + De Konina & deze partiien? de betrokken partiien betreffende communicatie. onderaannemers m.b.t. communicatie 

A 2.7 
Welke communicatiemiddelen worden er gebruikt om gegevens met betrekking tot koperskeuze over te Lijst met in de bouw gebruikte Communicatiegegevens uit eerdere x draC!en? communicatiemiddelen. lproiecten 

A 2.8 
Welke van deze communicatiemiddelen is de beste manier om gegevens met betrekking tot Rangschikking van communicatiemiddelen. 

Mening van kopersbegeleiding & x koeerskeuze over te draoen en dient dus aebruikt te worden? onderaannemers m.b.t. communicatie ... 

Welke procedures moeten er aangehouden worden met betrekking tot de routing van gegevens Knelpunten m.b.t. communicatie uit 
A 2.9 

benodiad voor de afbouw van het meer- & minderwerk als qevolq van kooerskeuze? 
Procedures van informatieverspreiding. 

eerdere oroiecten x 
A 2.10 Welke informatie met betrekking tot deze procedures dient aan de partijen verstrekt te worden? 

Informatie benodigd door de partijen om een juiste Knelpunten m.b.t. communicatie uit x routinq van aeaevens te bewerkstelliaen. eerdere proiecten 

A 2.11 
Op welk tijdstip in het proces moeten de keuzes van de kopers bekend zijn om geen stagnatie van de 

Planning van de voorbereidingsfase. 
Ervaringsgegevens uit eerdere x afbouw te ondervinden? IProiecten van Stam+ De Konina 

A 2.12 
Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en opdrachtgever en koper Overzicht van afspraken om kopers te dwingen Wensen van kopersbegeleiding m.b.t. x anderziids oemaakt worden om te zoraen dat kooers zich keuzes sneller maken? keuzes oo tiid te maken. sluitinasdata 

A 2.13 [Welke keuzemogelijkheden verwacht een koper ais deze een woning koopt? 
Lijst met door de koper gewenste 

Huidige trends in de koperskeuze x keuzemoaeliikheden. 

A 2.14 
!Wat voor informatie dient aan de kopers van de woningen verstrekt te worden om te zorgen dat de Informatie voor de kopers die voldoende informeert Knelpunten vanuit kopers m.b.t. x kopers overzicht houden van de te doorlopen stappen? over procedures en stappen in het proces. I procedures uit eerdere proiecten 

A 2.15 !Hoeveel partijen zijn er minimaal nodig om de kopers voldoende keuzemogelijkheden te geven? 
Aantal partijen benodigd voor voldoende 

Huidige trends in de koperskeuze x keuzemoaeliikheden. 

A 2.16 
IWat is het laatste moment volgens de -planning dat kopers bij de betrokken partijen langs moeten gaan Planning van de voorbereidingsfase & lijst van Ervaringsgegevens uit eerdere x om te zoroen dat oartiien noa voldoende tiid hebben om zaken uit te werken? benodiade uitwerkinastiid oer oartii. loroiecten van onderaannemers 

A 2.17 
Op welk tijdstip in het proces moeten de partijen bekend zijn zodat ze op tijd betrokken kunnen worden Plannin-g van de voorbereidingsfase & lijst van Ervaringsgegevens uit eerdere x bii het beoeleiden van de koQer? benodigde uitwerkinastijd per partii. loroiecten van onderaannemers 

A 2.18 1Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de voorbereidingen van de afbouw van het meer- & Benodigde afspraken met betrekking tot de Wensen van kopersbegeleiding & x minderwerk volledia worden doorlopen als kopers oas laat in het proces bekend ziin? voorbereidinaen van de afbouw. onderaannemers m.b.t. voorbereidina 

A 2.19 Wat is volgens de betrokken partijen de optimale routing van de koper langs de betrokken partijen? 
Planning van de routing van kopers tijdens de Ervaringsgegevens uit eerdere x voorbereidineen van de afbouw. I proiecten van onderaannemers 

A 2.20 
Op welk tijdstip in de voorbereidingsfase dienen alle afspraken tussen de betrokken partijen bekend te 

Planning van de voorbereidingsfase. 
Knelpunten vanuit kopers m.b.t. x lziin zodat alle afsoraken en orocedures correct in de verkooobrochure worden ooaenomen? I orocedures uit eerdere oroiecten 

Dataverzamelingsmethoden: 
Int.: Interview 
Lit. Literatuuronderzoek 
Obs. Observatie 



B 
Bepalen hoe ervoor gezorgd kan worden dat alle opties waar de kopers voor kunnen kiezen uitvoerbaar zijn en dat vooraf bekend is hoe zaken uitgevoerd moeten worden, om te zorgen dat het 

lafbouwen van deze ootles niet voor staanatle van het bouworoces zorat. 

Onderzoeksvraag Soort antwoord Bron 
Data verzameling 
Int. Ut. Obs. 

B 1 
Welke bouwkundige kennis dient bij kopersbegeleiding aanwezig te zijn om te bewerkstelligen dat alle 

Benodigde bouwkundige kennis. 
Wensen van uitvoering & projectleiding x o_p_ties die de koeers kunnen kiezen uitvoerbaar ziin? m.b.t. kooersbe_aeleidina 

B 2 
Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de communicatie tussen kopersbegeleiding en uitvoering Overzicht van afspraken tussen kopersbegeleiding en Wensen van uitvoering & x met betrekkinq tot de uitvoerbaarheid van opties wel vollediq is? uitvoerinq. kopersbeqeleidina m.b.t. koeerswensen 

B 3 
Welke voorbereidingen zijn nodig om te zorgen dat alle opties waar de kopers voor kunnen kiezen Lijst van voorbereidende werkzaamheden benodigd Ervaringsgegevens uit eerdere x uitvoerbaar ziin? voor het uitvoerbaar maken van de opties. projecten van Stam + De Konina 

B 3.1 
Op welk tijdstip in het proces moeten de partijen betrokken worden bij de voorbereidingen zodat deze 

Planning van de voorbereidingsfase. 
Ervaringsgegevens uit eerdere x zo volledia moaeliik worden aedaan? proiecten van onderaannemers 

B 3.2a 
Op welk tijdstip in het proces moeten de partijen bekend zijn zodat ze op tijd betrokken kunnen worden 

!Planning van de voorbereidingsfase. 
Ervaringsgegevens uit eerdere x bii de voorbereidende werkzaamheden? oro,1ecten van onderaannemers 

B 3.2b 
Welke werkzaamheden kunnen de overige partijen, die al wel bekend zijn, overnemen zodat alle Lijst van werkzaamheden die door andere partijen Ervaringsgegevens uit eerdere x voorbereidende werkzaamheden voltooid ziin? voorbereid kunnen worden. projecten van Stam + De Konina 

B 3.3 
Hoeveel tijd is er minimaal benodigd om alle voorbereidingen met betrekking tot de koperskeuze zo 

Planning van de voorbereidingsfase. 
Wensen van onderaannemers m.b.t. x volledia mooeliik te doorlopen? voorbereidina 

B3.4 
Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de voorbereidingen van de afbouw van het meer- & Benodigde afspraken met betrekking tot de Wensen van kopersbegeleiding & x minderwerk volledia worden doorlooen als koeers aas laat in het proces bekend ziin? voorbereidineen van de afbouw. onderaannemers m.b.t. voorbereidina 

B 3.5 Hoeveel tijd hebben de partijen nodig om wijzigingen van kopers uit te werken? Lijst van benodigde uitwerkingstijd per partij. 
Ervaringsgegevens uit eerdere x projecten van onderaannemers 

B 3.6 
Welke sancties moeten er afgesproken worden indien partijen zich niet aan de afgesproken reactietijd Lijst van sancties om partijen te dwingen tijdig te 

Juridische mogelijkheden in contracten x houden? reaoeren. 

B 3.7a 
Welke redenen zijn er binnen Stam + De Koning voor het feit dat kopersbegeleiding niet fulltime Lijst met redenen waarom kopersbegeleiding niet Mening van kopersbegeleiding, x aanwezio is? fulltime aanwezio is. oroiectleidino & administratie 

B 3.7b 
Welke maatregelen zijn er nodig om te zorgen dat er geen problemen door overige partijen worden Lijst van maatregelen om functie van Wensen van kopersbegeleiding & x ondervonden als kopersbeaeleidina niet fulltime aanweziq is? koPersbegeleiding aan te passen. onderaannemers m.b.t. voorbereidina 

B 3.8 
Kan kopersbegeleiding op een andere rnanier gefinancierd worden, bijvoorbeeld door kopersbegeleiding 

Financieringsmethoden UTA-personeel. 
Bestaande literatuur over financiering x op te nemen in de beqrotina? binnen bouwbedriiven 

B 3.9 
Welke mogelijkheden zijn er om de opbrengsten van het meer- en minderwerk te verhogen om te Lijst met mogelijkheden om opbrengsten uit het meer 

Huidige trends in de koperskeuze x I zoraen dat het wel rendabel is om kooersbeoeleidino hierL it te financieren? & minderwerk te verhooen 

c IIBepalen hoe gezorgd kan worden dat de gegevens definitief gestempeld zijn en met een handtekening van de koper voordat deze gegevens naar uitvoering gestuurd worden, om te voorkomen 
l1dat er met de verkeerde oiiHJII!!VII!!ns_WDIJft • 11• 

Onderzoeksvraag Soort antwoord Bron 
Data verzameling 
Int. I Ut. Obs. 

Cl 
Wanneer in het proces dient er een controleronde opgenomen te worden om te bewerkstelligen dat alle 

Planning van de voorbereidingsfase. 
!Bestaande literatuur met betrekking tot x laeaevens die naar uitvoerina aaan iuist ziin? het b lannen van het bouwaraces 

C2 
Hoeveel tijd heeft een koper nodig om zijn keuzes met betrekking tot de afbouw van de woning te 

Lijst met tijdsbesteding per keuzemogelijkheid. 
Ervaringsgegevens uit eerdere x maken? oroiecten van Stam + De Konina 

c 2.1 Welke keuzemogelijkheden verwacht een koper als deze een woning koopt? 
Lijst met door de koper gewenste 

Huidige trends in de koperskeuze x keuzemoqeliikheden. 

c 2.2 
Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en opdrachtgever en koper Overzicht van afspraken om kopers te dwingen Wensen van kopersbegeleiding m.b.t. x ande_rziids oernaakt worden om te zoraen dat kopers zich aan de sluitinasdata houden? 'keuzes op tiid te maken. sluitinasdata 

c 2.3 
Welke afspraken dienen er met de opdrachtgever gemaakt te worden om te zorgen dat de macht van de Overzicht van afspraken tussen kopersbegeleiding en Wensen van kopersbegeleiding m.b.t. x I kont=> re; hPnPrkt wnrrlt? oQJi[achtaevPr. zeooenschan 

D Bepalen boe gerealiseerd kan worden dat de gegevens die bij uitvoering terecht komen volledig zijn, zodat deze gegevens niet verkeerd geïnterpreteerd kunnen worden. 

Onderzoeksvraag Soort antwoord Bron 
Data verzamelln_g 
Int. Ut. Obs. 

D 1 
Welke afspraken kunnen ervoor zorgen dat de plattegronden en maatvoering b ij alle partijen hetzelfde Overzicht van afspraken met betrekking tot gebruik Wensen kopersbegeleiding & x ziin? van tekeninaen. onderaannemers m.b.t. tekeninaen 

D 1.1 
Welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen Stam + De Koning en de onderaannemers om te 

Lijst met benodigde afspraken 
Wensen kopersbegeleiding & x zorqen dat iedereen van dezelfde tekenineen oebruik maakt? onderaannemers m.b.t. tekeningen 

D 2 
Welke gegevens dienen op de plattegronden die naar uitvoering gaan te staan zodat er geen informatie 

Lijst met voor de afbouw benodigde geg-evens. 
Bestaande literatuur over de x verloren oaat die nodio is voor de afbouw van de woninoen? uitvoeringsfase in de bouw 

D 2.1 
Op welk tijdstip in het voorbereidingsproces moeten de plattegronden waarop de keuzes zijn verwerkt 

Planning van de voorbereidingsfase. 
Ervaringsgegevens uit eerdere x I oetekend worden zodat er noa1 zo min moaeliik oewiiziad hoeft te worden? loroiecten van Stam + De Konina 

D 2.2 
Hoeveel tijd heeft een koper nodig om zijn keuzes met betrekking tot de afbouw van de woning te 

Lijst met tijdsbesteding per keuzemogelijkheid. 
Ervaringsgegevens uit eerdere x maken? lp_roiecten van Stam + De Konina 

D 2.3 Welke keuzemogelijkheden verwacht een koper als deze een woning koopt? 
Lijst met door de koper gewenste 

Huidige trends in de koperskeuze x keuzemogelij kheden . 

D 2.4 
Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en opdrachtgever en koper Overzicht van afspraken om kopers te dwingen Wensen van kopersbegeleiding m.b.t. x anderziids oernaakt worden om te zoraen dat kopers zich aan de sluitinasdata houden? keuzes op tiid te maken. sluitinasdata 

D 2.5 
Welke afspraken dienen er met de opdrachtgever gemaakt te worden om te zorgen dat de macht van de Overzicht van afspraken tussen kopersbegeleiding en Wensen van kopersbegeleiding m.b.t. x kooers beoerkt wordt? oodrachtaever. zeaoenschao 

Dataverzamelingsmethoden: 
Int.: Interview 
Ut. Literatuuronderzoek 
Obs. Observatie 



Bijlage 4: Onderzoeksresultaten 

Probleemstelling A 
Bepalen welke maatregelen nodig z~jn zodat de benodigde informatie compleet bij 

uitvoering ligt voordat begonnen wordt met de afbouw van het meer- en minderwerk als 
gevolg van koperskeuze. 

Antwoorden op onderzoeksvragen bij probleemstelling A 

A.1 Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de communicatie tussen 
kopersbegeleiding en uitvoering wel volledig is? 

KoRersbegeleider 1 S+DK: 

Een coördinator die het meer-minderwerk tot aan de oplevering regelt moet hiervoor 
de oplossing zijn. Hij is de schakel tussen kopersbegeleider en uitvoerder. De uitvoerder 
en werkvoorbereider zijn hierin geen partij, wat wel vaak zo wordt gezien. 

Uitvoerder 1 S+DK: 

Zoals het nu gaat is het in principe best goed. Kopersbegeleiding neemt, als niet 
bekend is of zaken uitgevoerd kunnen worden, zelf contact op met uitvoering. Wat 
betreft de tekeningen die naar uitvoering en werkvoorbereiding gaan kan gezegd worden 
dat alle opties waar de koper voor kiest op tekening moeten staan om miscommunicatie, 
enerzijds naar de koper en anderzijds tijdens de uitvoering, te voorkomen. 

Uitvoerder 2 S+DK: 

Er moet regelmatig contact zijn tussen uitvoerder en kopersbegeleider om elkaar te 
ondersteunen van wat wel en niet kan. Lijsten up to date en afspraken met kopers 
duidelijk bij alle partijen. Alle communicatie van zowel van buiten en van de kopers loopt 
via de kopersbegeleider. Dus communicatie is van groot belang voor een goede bouw 
met alle wensen van de kopers er in verwerkt. 

Verbetering binnen S+K is dat de kopersbegeleider vaker op het werk moet komen om 
de stand te bekijken en opmerkingen van bewoners goed samen met uitvoerder te 
bespreken hoe naar wens op te lossen. 

Uitvoerder 3 S+DK: 

Om de communicatie te verbeteren moet er elke 2 weken een PTU (overleg van het 
projectteam uitvoering, red.) gehouden worden, of een vergadering met installateurs en 
kopersbegeleiding. 

Uitvoerder 4 S+DK: 

Duidelijke termijnen/sluitingsdata opnemen en daar niet van afwijken. Gegevens 
direct doorsturen naar de bouw zodat ze op de hoogte zijn en zorgen dat 
onderaannemers ook op de hoogte worden gesteld, in verband met te bestellen 
materiaal. 

Uitvoerder 5 S+DK: 

Vooraf aan het project moet er een overleg gepland worden tussen kopersbegeleiding 
en uitvoering. In dit overleg kan dan besproken worden wat wel en niet kan en binnen 
welk tijdsbestek, de planning dus. 

Uitvoerder 6 S+DK: 

Kopersbegeleiding moet iedere keer bij de PTU (overleg van het projectteam 
uitvoering, red.) aanschuiven en regelmatig op de bouw komen zodat ze weten hoe het 



ervoor staat. Ook moet kopersbegeleiding de 6-weekse planning van zowel de ruwbouw 
als de afbouw krijgen en moeten in de beginfase van het project duidelijke afspraken 
gemaakt worden wat wel en wat niet kan en moet de overallplanning doorgenomen 
worden. 

Uitvoerder 7 S+DK: 

Alle wijzigingen en dergelijke moeten afgestemd worden met uitvoering. Dit gaat het 
beste als ze in de loop van het project regelmatig met uitvoering aan tafel gaan zitten 
om alles door te spreken en per woning de afwijkingen aan te geven. 

Uitvoerder 8 S+DK: 

Kopersbegeleiding moet beter naar de planning kijken zodat ze weten wat de stand 
van het werk is. Hierdoor worden loze toezeggingen, iets blijkt niet meer mogelijk, naar 
de koper voorkomen. Ook moeten de sluitingsdata strakker aangehouden worden. 

Uitvoerder 9 S+DK: 

Wijzigingen zoals indelingen en dergelijk moeten sneller worden kortgesloten met de 
bouw. 

Uitvoerder 10 S+DK: 

Als er een wijziging is dient deze direct aan de uitvoerder door gegeven te worden. 
Verder vind ik het niet handig dat er parttimers op kopersbegeleiding zitten. Ik bedoel 
hiermee dat als er iets is, je het eigen~ijk gelijk moet weten of moet kunnen achterhalen. 
als het blijft liggen is de kans groter dat het vergeten word of te laat word opgepakt. 

A.l.1 Welke afspraken dienen er bij Stam + De Koning intern gemaakt te worden met 
betrekking tot de informatieafhandeling van koperskeuzen? 

Uit de gesprekken met kopersbegeleiding en uitvoering blijkt dat deze afspraken er al 
zijn. In principe is kopersbegeleiding de enige verantwoordelijke voor de afhandeling van 
gegevens die betrekking hebben op de koperskeuze. Het is dus geen oorzaak van het feit 
dat onderaannemers en leveranciers via een andere weg, bijvoorbeeld v ia de 
werkvoorbereider, aan informatie proberen te komen. Om te zorgen dat dit niet meer 
gebeurt kan, zoals door kopersbegeleiding zelf is aangegeven, een systeem opgezet 
worden met alle gegevens per woning dat voor alle kopersbegeleiders toegankelijk is. Als 
een kopersbegeleider er een keer niet is, kan een andere kopersbegeleider via het 
systeem toch de benodigde informatie verstrekken. 

A.l.2 Welke afspraken (en eventuele sancties) zijn nodig om te zorgen dat de 
betrokken partijen informatie naar de juiste persoon binnen Stam + De Koning 
sturen? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Deze afspraken moet in het voortraject allemaal besproken worden, hierin wordt 
duidelijk aangegeven bij wie welke informatie terecht moet komen. 

A.l.3 A Welke redenen zijn er binnen Stam + De Koning voor het feit dat 
kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig is? 



Hoofd administratie S+DK: 

Op de afdeling kopersbegeleiding (ook bij andere bouwbedrijven) zitten relatief veel 
vrouwen. Natuurlijk zijn er vrouwen die fulltime blijven werken, echter de meeste zullen 
verzoeken (na gezinsuitbreiding) om een parttime invulling. Op dit moment is Stam + De 
Koning bezig om de afdeling kopersbegeleiding aan te vullen cq. te verbeteren. Hierbij 
geven zij de voorkeur voor een fulltime invulling. 

De opbrengstenkant is niet per definitie de invalshoek. De invalshoek is om de kopers 
professioneel te begeleiden, dus aan de hand van de soorten onderhanden werk wordt 
invulling van de functie gezocht. 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Dit komt met name omdat er vaak vrouwen voor deze functie ingezet worden, deze 
werken dan gezien de gezin situaties partime. 

Projectleider 2 S+DK: 

In de functie van kopersbegeleider zitten vaak vrouwen die alleen deeltijd werken. In 
het voortraject is dat geen probleem, maar tijdens de uitvoering is het wel eens lastig. 
Voor uitvoering en voor de kopers is het makkelijker en beter als iemand fulltime 
aanwezig is. 

B Welke maatregelen zijn er nodig om te zorgen dat er geen problemen door 
overige partijen worden ondervonden als kopersbegeleiding niet fulltime 
aanwezig is? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Er moet een eenduidig systeem worden opgezet wat voor iedereen toegankelijk is, 
zodat wanneer de kopersbegeleider niet aanwezig is toch iedereen de benodigde stukken 
kan vinden. Er moet naar kopers duidelijk aangegeven worden wanneer ze de 
kopersbegeleiding kunnen bereiken. Anderzijds moet/kan er meer gebruik gemaakt van 
mail I internet om evt. vragen te stellen. 

Onderaannemer/leverancier 1: 

Afspraken over reactietijd. Bij de Kruidenbuurt was dit volgens mij 3 dagen. In +/-
97% van de gevallen is dit snel genoeg. 

Onderaannemer/leverancier 2: 

Verwachtings-management! Zorg ervoor dat er duidelijke (al dan niet telefonische) 
"spreekuren" zijn waarop men met elkaar kan communiceren. 

Brede toegankelijkheid en kennis van de dossiers, zodat men niet afhankelijk is van 
één contactpersoon. 

Onderaannemer/leverancier 3: 

Een goed lopend proces waarbij meerdere sluitingsdatums, uiteraard volgend op 
elkaar, goed nageleefd worden door de kopers. Hierbij zou je kunnen denken aan 
badkamer, keuken tot slot elektra 

Niet iedereen moet fulltime werken, echter er zal 1 overkoepelende persoon fulltime 
aanwezig moeten zijn. 

Onderaannemer/leverancier 4: 

De basis van het project moet zo goed mogelijk vast liggen zodat er zich zo min 
mogelijk vragen voordoen. Voor ons is het lastig omdat we pas vragen krijgen als de 
koper in de showroom zit. Als kopersbegeleiding er dan niet is, kunnen we de vragen van 
de koper niet beantwoorden. 



Onderaannemer/leverancier 5: 

Snelle reactie per mail 

A.1.4 Kan kopersbegeleiding op een andere manier gefinancierd worden, bijvoorbeeld 
door kopersbegeleiding op te nemen in de begroting? 

Deze onderzoeksvraag is niet meer van toepassing. Tijdens het onderzoek kwam naar 
voren dat de aanname dat kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig zou zijn door het 
gebrek aan inkomsten uit het meer- en minderwerk niet juist is. 

A.l.5 Welke mogelijkheden zijn er om de opbrengsten van het meer- en minderwerk 
te verhogen om te zorgen dat het wel rendabel is om kopersbegeleiding hieruit 
te financieren? 

Deze onderzoeksvraag is niet meer van toepassing. Tijdens het onderzoek kwam naar 
voren dat de aanname dat kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig zou zijn door het 
gebrek aan inkomsten uit het meer- en minderwerk niet juist is. 

A.2 Welke maatregelen dienen er genomen te worden om te zorgen dat de gegevens 
benodigd voor de afbouw van het meer- & minderwerk tijdig bij uitvoering 
liggen? 

Vereniging Eigen Huis: 

Sluitingsdata moeten goed aangegeven zijn, de bouwer na het verstrijken van de 
sluitingsdata meer- en minderwerk weigeren. Dan kan de woning gewoon standaard 
worden afgebouwd. 

A.2.1 Hoeveel tijd hebben de partijen nodig om wijzigingen van kopers uit te werken? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Dit verschilt per project en aangezien wij als aannemer steeds verder gaan met 
koperskeuzes is dat moelijk in te schatten. 

Onderaannemer/leverancier 1: 

Voor ons als installateur 2 uur per woning. 

Onderaannemer/leverancier 2: 

Strikt op ons gebied rond 5 en maximaal 10 werkdagen, maar het daarop volgende 
akkoorderingstraject kan dit proces belangrijk vertragen. 

Onderaannemer/leverancier 3: 

Afhankelijk van het aantal i.v.m. parallel lopende verdiepingen/bouwstromen 
gemiddeld 2 à 3 weken. 

Onderaannemer/leverancier 4: 

Vanaf het moment dat de koper in de showroom binnenstapt duurt het 2 à 3 weken 
totdat alles is afgehandeld. Dit kan uiteraard sneller als iedereen meteen reageert, maar 
gemiddeld duurt het toch 2 à 3 weken. 



Onderaannemer/leverancier 5: 

1 à 2 uur. 

A.2.2 Welke sancties moeten er afgesproken worden indien partijen zich niet aan de 
afgesproken reactietijd houden? 

Vooraf moet duidelijk aangegeven worden wie wat moet doen en binnen welk 
tijdsbestek. Zodra deze afspraken op papier staan en partijen er zich niet aan houden 
kunnen pas juridische stappen worden ondernomen. Immers zodra de afspraken op 
papier staan is er ook bewijs dat partijen een wanprestatie leveren. Indien er in het 
uiterste geval wijzigingen doorgevoerd moeten worden als het betreffende onderdeel al 
gereed is kunnen de kosten van het achteraf wijzigen doorberekend worden aan de 
schuldige partij. 

A.2.3 Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en 
opdrachtgever en koper anderzijds gemaakt worden om te zorgen dat kopers 
zich aan de sluitingsdata houden? 

Koeersbegeleider 1 S+DK: 

Hiervoor hoeft niets afgesproken te worden, de data worden vastgesteld en zijn 
bindend, mits de koper door onoverkomelijke stagnaties nog geen keuze heeft kunnen 
maken. 

A.2.4 Welke afspraken dienen er met de opdrachtgever gemaakt te worden om te 
zorgen dat de macht van de kopers beperkt wordt? 

Bij de opdrachtgever moeten randvoorwaarden aangegeven worden waarbinnen de 
kopers de keuzes kunnen maken. Daarbij moet tevens vastgelegd worden dat wanneer 
kopersbegeleiding aangeeft dat bepaalde wijzigingen niet mogelijk zijn, de koper niet via 
de opdrachtgever alsnog de wijziging kan doorvoeren wat in de Kruidenbuurt nogal eens 
het geval was. Met andere woorden: het advies van kopersbegeleiding moet als bindend 
worden beschouwd. 

A.2.5 Van welke informatie moeten onderaannemers voorzien worden om te 
voorkomen dat de communicatie tussen onderaannemers en uitvoering niet 
optimaal is? 

Onderaannemer/leverancier 1: 

De uitvoering communiceert op de bouw onderling. Dit vind ikzelf, vooral bij 
opleverpunten, een slechte zaak. Ik heb regelmatig geïnformeerd naar opleverlijsten 
maar heb deze nooit mogen ontvangen. Ik weet dus niet wat er slecht gelopen heeft op 
de bouw. 

Onderaannemer/leverancier 2: 

Alle relevante informatie van de partijen (particulier, onderaannemers, 
contactpersonen) en alle zaken betrekking hebbende op de bouwtechnische kaders 
waarbinnen gewerkt moet worden. 

Onderaannemer/leverancier 3: 

Detailtekeningen, aansluitvermogen e.d. van de keuken, sanitair, bubbelbaden, etc. 
Digitale tekeningen vroeger in het proces 



Onderaannemer/leverancier 4: 

Stam + De Koning moet in een vroeg stadium aangeven wie uitvoerder is, en dus het 
aanspreekpunt is. Verder is het van belang dat er vooraf goed contact is tussen onze 
planningsafdeling en de uitvoerder. Het beste zou zijn als ze ook even bij de uitvoerder 
gaan kijken zodat ze weten met wie ze te doen hebben. 

Onderaannemer/leverancier 5: 

Actuele data. 

A.2.6 Welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen Stam + De Koning & de 
partijen met betrekking tot de communicatie tussen Stam + De Koning & deze 
partijen? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

De (prijs) afspraken worden door inkoop gemaakt, hierin worden ook alle procedures 
besproken met de betreffende onderaannemers. Hierin staan margeverdelingen en 
opslagen voor de aannemer. De koperskeuzes worden verder door de aannemer bepaald, 
hierin wordt de opdrachtgever betrokken om zijn keuzes kenbaar te maken. 

Onderaannemer/leverancier 1: 

Afspraken waren goed gemaakt. Galvano/Raab en bewoners communiceren met S+K, 
S+K met installateurs. Maar als 1 partij zich niet aan de afspraken houd door bijv. 
wisseling van projectleiders loopt het niet meer zo soepel. Dit gebeurde bij de 
Kruidenbuurt bij de sanitairleveranciers. 

Onderaannemer/leverancier 2: 

Geen voorkeur. Probeer dit wel te standaardiseren, zodat de communicatie 
sneller/eenduidiger is. 

Onderaannemer/leverancier 3: 

Afhankelijk in hoeverre de basis installatie aanwezig is! 
- Stuksprijzen cq samengestelde pakketten die in overleg afgeprijsd zijn; 
- Consumentenprijs = prijs mansveld + aannemerscoördinatie + BTW; 
De consument kan zo heel snel beslissingen nemen waardoor er gemakkelijker 

opdracht gegeven word voor de offerte 

Onderaannemer/leverancier 4: 

Geen voorkeur. 

Onderaannemer/leverancier 5: 

Wekelijkse terugkoppeling. 

A.2. 7 Welke communicatiemiddelen worden er gebruikt om gegevens met betrekking 
tot koperskeuze over te dragen? 

Observatie: 

Ten behoeve van de overdracht van gegevens met betrekking tot koperskeuzen 
worden vier communicatiemiddelen benut. Deze vier zijn telefoon, email, fax en post. 

Het eerste middel, de telefoon, wordt vooral ingezet om snel informatie te 
verzamelen. Daarnaast wordt de telefoon gebruikt om afspraken te maken. Het nadeel 
van communicatie via de telefoon is dat niets op papier is vastgelegd. 



Het tweede communicatiemiddel, email, wordt ook voor deze twee doeleinden ingezet. 
Het voordeel is dat degene waar contact mee gezocht wordt niet aanwezig hoeft te zijn 
om informatie te verstrekken. Dit kan op een later tijdstip. Ook als er veel of moeilijke 
informatie verzameld moet worden is email de meest makkelijke oplossing. 

Via de fax worden afspraken gecommuniceerd en worden gegevens op papier 
verzonden. Het voordeel van communicatie door middel van de fax is dat zaken meteen 
op papier staan. Daarnaast drukt de fax een bevestiging af zodra het bericht is 
verzonden. Mochten er ooit problemen ontstaan is altijd terug te vinden of de betreffende 
gegevens zijn verstuurd. 

Tot slot worden gegevens via de post verstuurd. Het communicatiemiddel post wordt 
voornamelijk gebruikt om gegevens te versturen die ondertekend en geretourneerd 
dienen te worden. Hierbij kan gedacht worden aan contracten en opdrachtbevestigingen. 

A.2.8 Welke van deze communicatiemiddelen is de beste manier om gegevens met 
betrekking tot koperskeuze over te dragen en dient dus gebruikt te worden? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Internet! Het online keuzes laten maken van kopers, hiervoor zijn software paketten 
verkrijgbaar. Hiermee pak je diverse stappen in een en je hebt geen papierwinkel meer. 

Onderaannemer/leverancier 1: 

In beginstadium was de post/fax voor mij de beste optie. Als ik kijk hoe het nu gaat, 
hoofdzakelijk mail, ben ik hier voorstander van.(snellere reacties!) telefoon is wel het 
meest persoonlijke maar dan ben je afhankelijk of mensen hun mondelinge afspraken 
wel nakomen. Dit is volgens mij dus de minst beste oplossing. 

Onderaannemer/leverancier 2: 

Alleen schriftelijke, om onbedoelde fouten en discussies uit te sluiten - dus géén 
telefoon. 

Onderaannemer/leverancier 3: 

Afhankelijk van de grote van het project, post; de offerte incl omschrijving te 
verrichten werkzaamheden 

Onderaannemer/leverancier 4: 

Voor mij persoonlijk vind ik de email en de telefoon de beste communicatiemiddelen 
omdat hierop vaak sneller wordt gereageerd.\ 

Onderaannemer/leverancier 5: 

Post en mail. 

A.2.9 Welke procedures moeten er aangehouden worden met betrekking tot de routing 
van gegevens benodigd voor de afbouw van het meer- & minderwerk als gevolg 
van koperskeuze? 

De procedures zoals deze nu bepaald zijn duren veel te lang. In de ideale situatie 
wanneer de koper meteen zijn keuze maakt en daar niet meer van afwijkt loopt het 
proces als volgt: 

De koper gaat naar de showroom waarna er wordt een offerte opgesteld die via 
kopersbegeleiding, waar deze wordt gecontroleerd, naar de koper gaat. Vervolgens 
stuurt de koper de ondertekende offerte terug naar de showroom. De definitieve 
opdracht gaat terug naar de koper en er gaat een kopie naar kopersbegeleiding die de 



opdracht verwerkt op de opdrachtbevestiging van Stam + De Koning. Ook deze 
opdrachtbevestiging gaat naar de koper die deze ondertekent en retour stuurt naar 
kopersbegeleiding. 

Indien de koper meerdere malen zijn keuze aanpast worden telkens deze stappen 
doorlopen. Beter zou zijn als de koper eerst naar kopersbegeleiding gaat waar de 
bouwkundige mogelijkheden en randvoorwaarden worden besproken, waarna het gehele 
keuzeproces zich in de showroom afspeelt zonder tussenkomst van kopersbegeleiding. 
Dit geldt zolang de keuzes binnen de gestelde randvoorwaarden vallen. Als de keuze 
definitief is worden alle gegevens naar kopersbegeleiding verstuurd zodat deze op de 
definitieve opdrachtbevestiging verwerkt kunnen worden. Voorwaarde hierbij is dat de 
showrooms direct de opslagen van Stam + De Koning op de offertes verwerkt zodat 
meteen een totaalprijs is te zien. 

A.2.10 Welke informatie met betrekking tot deze procedures dient aan de partijen 
verstrekt te worden? 

De procedures moeten voorafgaand aan de onderhandelingen met de verschillende 
partijen vastgelegd zijn zodat aan de partijen die betrokken worden bij het proces een 
compleet pakket aan informatie overhandigd kan worden. Dit pakket dient het volgende 
te bevatten: 
A De te gebruiken communicatiemiddelen; 
B De te volgen procedures in de standaard gevallen; 
C De te volgen procedures in de bijzondere gevallen; 
D De contactpersonen tijdens de voorbereidingsfase; 
E De contactpersonen tijdens de uitvoeringsfase. 

A.2.11 Op welk tijdstip in het proces moeten de keuzes van de kopers bekend zijn om 
geen stagnatie van de afbouw te ondervinden? 

Op deze vraag is geen eenduidig antwoord te geven, het is namelijk afhankelijk van 
het type wijziging. De grote en ingrijpende bouwkundige wijzigingen dienen uiteraard al 
voor de ruwbouw bekend te zijn. De overige wijzigingen zijn onder meer afhankelijk van 
de levertijden van de onderdelen, welke bouwkundige wijzigingen er doorgevoerd 
moeten worden en wanneer het onderdeel uitgevoerd gaat worden. 

A.2.12 Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en 
opdrachtgever en koper anderzijds gemaakt worden om te zorgen dat kopers 
zich keuzes sneller maken? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Keuzes laten maken via internet. Dit gaat sneller. 

A.2.13 Welke keuzemogelijkheden verwacht een koper als deze een woning koopt? 

Onderzoek Vereniging Eigen Huis 03-2007: 

A Indeling van de woning: wanden verplaatsen; 
B Keuze in keuken en sanitair; 
C Afwerkingen van bouwdelen, bijvoorbeeld ander houtsoort trap/andere 

wandafwerking; 
D Extra opties installatiewerk, bijvoorbeeld extra stopcontacten, loze leidingen en een 

buitenkraan; 
E Uitbreiding van de woning. 



Afstudeerverslag Hogeschool Utrecht: 

Standaardkeuzes 
Een aantal ondervraagden geven aan behoefte te hebben aan een breder aantal 
standaard keuzes. Men heeft het liefst de standaard woning met daaraan een 
brede keuze uit opties zodat hij deze naar eigen smaak kan invullen. 

Deadlines opties 
De koper moet op de hoogte zijn van de deadlines die aan de opties zijn verbonden. 

Hij wordt hiervan op de hoogte gesteld door de kopersbegeleider. Een koper verwacht 
dat hij ook na het verstrijken van de deadline zijn optie nog kan laten uitvoeren. Hij is 
van mening dat zijn woning een grote investering is en wil dus ook dat het naar zijn 
behoefte gemaakt wordt. 

Financieel 
In eerste instantie vindt de koper de prijs voor zijn optie te hoog. Omdat de koper de 

mogelijkheid heeft om bij één leverancier te gaan kijken (voor badkamer, keuken en 
tegelwerk), hebben sommige kopers het idee dat ze geen concurrerende prijs hebben 
gekregen. Ook kwam het voor dat de verhouding tussen leverancier en koper niet goed 
verliep, en daardoor de koper zelf opzoek moest gaan naar een leverancier. 

Kwaliteit tekenwerk 
Wanneer de kwaliteit van het tekenwerk niet voldoende is, vertaalt zich dat in opties 

die de kopers toepassen . Een voorbeeld hiervan is dat draairichtingen van deuren niet 
correct op tekening staan, of verkeerde afmetingen van ruimtes. Dit resulteert in 
meerwerk wat niet nodig is, en wat tijd en geld kost. 

Later instappen 
Wanneer men een woning koopt waarvan de vorderingen dusdanig ver zijn is er nog 

weinig tot geen keus over voor een optie. De deadline is vaak al verstreken of dient zich 
binnen enkele dagen/weken aan. Toch verwacht hij dat hij zijn persoonlijke wensen kan 
doorvoeren. 

A.2.14 Wat voor informatie dient aan de kopers van de woningen verstrekt te worden 
om te zorgen dat de kopers overzicht houden van de te doorlopen stappen? 

Vereniging Eigen Huis 

Bouwondernemingen met het Keurmerk klantgericht bouwen doen het beter en 
klanten zijn meer tevreden over volledigheid en duidelijkheid van het meer- en 
minderwerk. 

Meerwerk is te duur en minderwerk levert te weinig op. 
Kopers hebben verkeerde ideeën over de bouwer, bouwer misbruikt machtspositie en 

bouwer bepaalt zelf spelregels meer- en minderwerk. Kopers moeten geïnformeerd 
worden waarom bepaalde opties wel of niet kunnen. 

Het meer- en minderwerk moet duidelijk omschreven worden zodat bij oplevering 
geen misverstanden kunnen ontstaan. 

Alle kosten duidelijk specificeren & omschrijven. 
Sluitingsdata moeten goed aangegeven zijn, volgens Vereniging Eigen Huis mag de 

bouwer na het verstrijken van de sluitingsdata meer- en minderwerk weigeren. Dan kan 
gewoon standaard worden afgebouwd. 

Stappen in het proces moeten duidelijk omschreven worden wat ze inhouden en 
wanneer deze stappen genomen moeten worden. 

A.2.15 Hoeveel partijen zijn er minimaal nodig om de kopers voldoende 
keuzemogelijkheden te geven? 



Vereniging Eigen Huis: 

Per keuzemogelijkheid zijn twee partijen benodigd. Dit heeft te maken met het feit dat 
kopers willen gaan 'winkelen' bij verschillende partijen om zo de eigen keus tot stand te 
brengen. 

Daarnaast is uit onderzoek gebleken dat kopers het gevoel hebben dat er geen 
concurrerende prijs wordt betaald als er maar één partij is waar de keuzes gemaakt 
mogen worden. 

Een ander probleem is er als de verhouding tussen koper en de leverancier niet goed 
is. Voor de koper is het dan wel zo prettig als deze naar een andere leverancier kan gaan 
om daar de keuze te maken. 

A.2.16 Wat is het laatste moment volgens de planning dat kopers bij de betrokken 
partijen langs moeten gaan om te zorgen dat partijen nog voldoende tijd hebben 
om zaken uit te werken? 

Uit de antwoorden blijkt dat alleen kopersbegeleiding en de elektrotechnisch 
installateur een duidelijke voorkeur aangeven met betrekking tot de routing langs de 
betrokken partijen. Beiden geven ook dezelfde routing aan achtereenvolgens: 
kopersbegeleiding, keukenshowroom, sanitairshowroom, tegelshowroom, loodgieter, 
elektrotechnisch installateur. Dit heeft te maken met de tijd die het per partij kost om 
wijzigingen uit te werken. Als de uitwerkingstijd van alle partijen opgeteld worden met 
telkens één week overlap, dit kan in verband met de werkvolgorde tijdens het uitwerken, 
betekent dit dat de koper uiterlijk drie weken voor aanvang van de 
afbouwwerkzaamheden de laatste partij moet bezoeken. Twee weken hiervoor de 
loodgieter (indien nodig), nog eens twee weken eerder de tegelshowroom, weer twee 
weken eerder de sanitairshowroom en tot slot nog eens twee weken eerder de 
keukenshowroom. Wanneer de kopersbegeleider bezocht moet worden is afhankelijk van 
de mogelijkheden met betrekking tot bouwkundige wijzigingen. Hoe meer de koper aan 
de woning kan veranderen, hoe eerder in het proces deze bij de kopersbegeleider dient 
te komen zodat wijzigingen al meegenomen kunnen worden in de ruwbouw. 

A.2.17 Op welk tijdstip in het proces moeten de partijen bekend zijn zodat ze op tijd 
betrokken kunnen worden bij het begeleiden van de koper? 

Uit het voorgaande antwoord volgt tevens wanneer de showrooms en installateurs 
uiterlijk bekend moeten zijn voor het begeleiden van de koper en het uitwerken van de 
keuzes van de koper. Dit moet uiteraard bekend zijn vóór de eerste kopers de 
showrooms gaan bezoeken en wenselijk is dat er voldoende tijd is om de procedures 
door te nemen en afspraken te maken. 

A.2.18 Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de voorbereidingen van de afbouw 
van het meer- & minderwerk volledig worden doorlopen als kopers pas laat in 
het proces bekend zijn? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Wanneer een koper laat in het proces bekend is, wordt in overleg met uitvoering 
bekeken wat er nog mogelijk is gezien de gevorderde status van het project. Aan de 
hand van deze inlichtingen zijn de keuzes mogelijk. 

Onderaannemer/leverancier 1: 

Na oplevering bouw: 
De installateur krijgt de sanitairlijst en maakt hier een totaalprijs van inclusief 

montage. 



Tijdens bouw: 
Zoals het nu gegaan is. Installateur krijgt de definitieve sanitairlijst, kijkt wat de 

levertijden zijn. Als deze niet in de planning passen meldt hij dit bij de uitvoering enlof 
kopersbegeleiding. 

Onderaannemer/leverancier 2: 

Als de voorbereidingen goed zijn, kán de doorlooptijd kort zijn. 

Onderaannemer/leverancier 3: 

Direct een nieuwe versie verzenden zodat de monteurs van de verschillende partijen 
over dezelfde tekeningen beschikken. Zodra er nieuwe informatie is die relevant is voor 
de afbouw direct communiceren. 

Onderaannemer/leverancier 4: 

Het beste zou zijn om op de bouw stappen uit het proces weg te laten, bijvoorbeeld de 
smeervloer niet maken. Hierdoor hou je zoveel mogelijk flexibiliteit voor de koper en 
wordt de woning makkelijker verkocht. 

Onderaannemer/leverancier 5: 

Dat zonder tegenbericht gemaakte afspraken blijven staan. Ook in geval van late 
kopers. 

A.2.19 Wat is volgens de betrokken partijen de optimale routing van de koper langs de 
betrokken partijen? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Aannemer I Keukenshowroom I Sanitairshowroom I Tegelshowroom. 
Maar dit verschilt natuurlijk per project en in welke fase je binnenstroomt. We hebben 

nu een project waar badkamer op de onderste verdieping geplaatst is, dus daar moet 
eerst naar santairshowroom. 

Onderaannemer/leverancier 1: 

Koper->S+K->sanitairshowroom->S+K->van den Hoff en dan weer van den Hoff
>S+K->koper. 

Onderaannemer/leverancier 2: 

Centrale, coördinerende rol voor kopersbegeleiding - de rest is niet zo relevant. 

Onderaannemer/leverancier 3: 

Bouwkunde i.v.m. definitieve indeling - keuken - badkamer - loodgieter -
elektrotechnische installateur. 

Onderaannemer/leverancier 4: 

In principe maakt het voor ons niet zoveel uit, mits de wijzigingen van de kopers zich 
binnen de keuken afspelen. Wanneer de koper de keuken wil verplaatsen in de woning 
moeten ze eerst naar kopersbegeleiding om te vragen wat wel en niet mogelijk is. 

A.2.20 Op welk tijdstip in de voorbereidingsfase dienen alle afspraken tussen de 
betrokken partijen bekend te zijn zodat alle afspraken en procedures correct in 
de verkoopbrochure worden opgenomen? 



Zoals vermeld in het antwoord bij vraag A 2.17 dienen de partijen uiterlijk een aantal 
weken vóór de eerste showroombezoeken bekend te zijn. Daarnaast dienen de kopers 
geïnformeerd te worden over alle afspraken en procedures, wat door middel van de 
verkoopbrochure wordt gedaan. In de ideale situatie zouden alle partijen bekend en 
afspraken met de partijen gemaakt moeten zijn vóór het schrijven van de voorlopige 
verkoopbrochure. Dit is al halverwege het voorbereidingstraject. Eventuele wijzigingen in 
afspraken zouden dan nog meegenomen kunnen worden in de definitieve versie. 

Een andere mogelijkheid is om in de verkoopbrochure enkel informatie met betrekking 
tot de woning op te nemen, en eventueel de standaard keuzes. De overige informatie, 
bestaande uit de afspraken met showrooms en installateurs en de te volgen procedures, 
kan door de kopersbegeleider tijdens het eerste gesprek worden overhandigd. Hierdoor is 
er meer tijd om tot overeenstemming met de partijen te komen. 

Probleemstelling 8 

Bepalen welke maatregelen benodigd zijn zodat alle opties die de kopers kunnen 
kiezen uitvoerbaar zijn en dat vooraf bekend is hoe deze opties in de praktijk uitgevoerd 
moeten worden. 

Antwoorden op onderzoeksvragen bij probleemstelling 8 

B.1 Hoe hoog moet het niveau van bouwkundige kennis zijn bij kopersbegeleiding 
om te bewerkstelligen dat alle opties die de kopers kunnen kiezen uitvoerbaar 
zijn? 

Projectleider 1 S+DK: 

Voldoende bouwkundige kennis, zodat direct antwoorden verstrekt kunnen worden en 
een goed advies aan de koper kan worden verstrekt waardoor tijd bespaard kan worden. 

Projectleider 2 S+DK: 

Het hoeft geen volwaardige werkvoorbereider te zijn, maar ze moeten weten hoe het 
gebouw in elkaar steekt en ze moeten de bouwkundige termen kennen. Het beste zou 
een licht bouwkundige achtergrond zijn. 

Projectleider 3 S+DK: 

Hij moet een globale bouwkundige kennis hebben. 

Uitvoerder 1 S+DK: 

Het beste zou zijn om een kopersbegeleider te hebben met een bouwkundige 
achtergrond. Dit is om te voorkomen dat zaken, door te weinig kennis van het 
uitvoeringsproces, tijdens de afbouw van de woning niet uitvoerbaar blijken. 

Uitvoerder 2 S+DK: 

Koperbegeleider moeten in mijn mening voldoende kennis hebben. Niet in de zelfde 
hoedanigheid als een uitvoerder/werkvoorbereider maar wel wat constructieve kennis 
bijvoorbeeld geen deuren in stabiliteitswanden of grote vloeronderbrekingen, verder is 
van de standaard dingen alleen het moment van belang in hoeverre de bouw gevorderd 
is. 

Uitvoerder 3 S+DK: 

Een kopersbegeleiding moet weten wat voor bouwkundigen gevolgen een wijziging 
kan hebben, zodat het traject niet beïnvloed wordt. 



Uitvoerder 4 S+DK: 

Een kopersbegeleider werkzaam voor de aannemer (specialist) is het aanspreekpunt 
voor de kopers (leek). Om professioneel over te komen zou een kopersbegeleider dus 
een basiskennis van bouwen moeten hebben zodat ze de vragen van de kopers kunnen 
beantwoorden; ze moeten weten waar ze over praten (als je iets wilt verkopen moet je 
het product kennen). 

Uitvoe_rder 5 S+DK: 

Heel veel, anders loopt het fout. Het niveau van bouwkundige kennis van een 
kopersbegeleider moet vergelijkbaar zijn met dat van een werkvoorbereider. 

Uitvoerder 6 S+DK: 

Ze moeten kennis hebben van de installatietechniek in verband met de wijzigingen in 
de keuken en in het sanitair. Ze moeten kunnen tekenen met bijvoorbeeld AutoCAD. Ze 
moeten het niveau van een werkvoorbereider hebben zodat ze inzicht in het bouwproces 
hebben en met name inzicht in de planning en hoe lang alles duurt. Ook moeten ze 
begrijpen dat als zaken klaar zijn, ze niet meer gewijzigd kunnen worden. 

Uitvoerder 7 S+DK: 

Heel wat bouwkundige kennis. Ze moeten op de hoogte zijn van de constructie en de 
opbouw van de woning zodat ze weten wat wel en niet mogelijk is. 

Uitvoerder 8 S+DK: 

Kopersbegeleiding moet iets meer dan het niveau van de basiscursus bouwkunde 
hebben. Ze moeten weten hoe alles in elkaar zit. 

Uitvoerder 9 S+DK: 

Vooral kennis van zaken zoals installaties en bouwkundige zaken. Hierbij denk ik aan 
het verplaatsen van wanden en keukens, badkamers 

Uitvoerder 10 S+DK: 

Ik vind dat een kopersbegeleider een redelijk tot goede bouwkundige achtergrond 
moet hebben. Ze moeten in ieder geval kunnen zien of bepaalde wijzigingen 
bouwkundige consequenties hebben. 

8.2 Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de communicatie tussen 
kopersbegeleiding en uitvoering met betrekking tot de uitvoerbaarheid van 
opties wel volledig is? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Een coordinator die het meer-minderwerk tot aan de oplevering regelt moet hiervoor 
de oplossing zijn. Hij is de schaket tussen kopersbegeleider en uitvoerder. De uitvoerder 
en werkvoorbereider zijn hierin geen partij, wat wel vaak zo wordt gezien. 

Uitvoerder 1 S+DK: 

Zoals het nu gaat is het in principe best goed. Kopersbegeleiding neemt, als niet 
bekend is of zaken uitgevoerd kunnen worden, zelf contact op met uitvoering. Wat 
betreft de tekeningen die naar uitvoering en werkvoorbereiding gaan kan gezegd worden 
dat alle opties waar de koper voor kiest op tekening moeten staan om miscommunicatie, 
enerzijds naar de koper en anderzijds tijdens de uitvoering, te voorkomen. 



Uitvoerder 2 S+DK: 

Er moet regelmatig contact zijn tussen uitvoerder en kopersbegeleider om elkaar te 
ondersteunen van wat wel en niet kan. Lijsten up to date en afspraken met kopers 
duidelijk bij alle partijen. Alle communicatie van zowel van buiten en van de kopers loopt 
via de kopersbegeleider. Dus communicatie is van groot belang voor een goede bouw 
met alle wensen van de kopers er in verwerkt. 

Verbetering binnen S+K is dat de kopersbegeleider vaker op het werk moet komen om 
de stand te bekijken en opmerkingen van bewoners goed samen met uitvoerder te 
bespreken hoe naar wens op te lossen. 

Uitvoerder 3 S+DK: 

Om de communicatie te verbeteren moet er elke 2 weken een PTU (overleg van het 
projectteam uitvoering, red.) gehouden worden, of een vergadering met installateurs en 
kopersbegeleiding. 

Uitvoerder 4 S+DK: 

Duidelijke termijnen/sluitingsdata opnemen en daar niet van afwijken. Gegevens 
direct doorsturen naar de bouw zodat ze op de hoogte zijn en zorgen dat 
onderaannemers ook op de hoogte worden gesteld, in verband met te bestellen 
materiaal. 

Uitvoerder 5 S+DK: 

Vooraf aan het project moet er een overleg gepland worden tussen kopersbegeleiding 
en uitvoering. In dit overleg kan dan besproken worden wat wel en niet kan en binnen 
welk tijdsbestek, de planning dus. 

Uitvoerder 6 S+DK: 

Kopersbegeleiding moet iedere keer bij de PTU (overleg van het projectteam 
uitvoering, red.) aanschuiven en regelmatig op de bouw komen zodat ze weten hoe het 
ervoor staat. Ook moet kopersbegeleiding de 6-weekse planning van zowel de ruwbouw 
als de afbouw krijgen en moeten in de beginfase van het project duidelijke afspraken 
gemaakt worden wat wel en wat niet kan en moet de overallplanning doorgenomen 
worden. 

Uitvoerder 7 S+DK: 

Alle wijzigingen en dergelijke moeten afgestemd worden met uitvoering. Dit gaat het 
beste als ze in de loop van het project regelmatig met uitvoering aan tafel gaan zitten 
om alles door te spreken en per woning de afwijkingen aan te geven. 

Uitvoerder 8 S+DK: 

Kopersbegeleiding moet beter naar de planning kijken zodat ze weten wat de stand 
van het werk is. Hierdoor worden loze toezeggingen, iets blijkt niet meer mogelijk, naar 
de koper voorkomen. Ook moeten de sluitingsdata strakker aangehouden worden. 

Uitvoerder 9 S+DK: 

Wijzigingen zoals indelingen en dergelijk moeten sneller worden kortgesloten met de 
bouw. 

Uitvoerder 10 S+DK: 

Als er een wijziging is dient deze direct aan de uitvoerder door gegeven te worden. 
Verder vind ik het niet handig dat er parttimers op kopersbegeleiding zitten. Ik bedoel 
hiermee dat als er iets is, je het eigenlijk gelijk moet weten of moet kunnen achterhalen. 
als het blijft liggen is de kans groter dat het vergeten word of te laat word opgepakt. 



8.3 Welke voorbereidingen zijn nodig om te zorgen dat alle opties waar de kopers 
voor kunnen kiezen uitvoerbaar zijn? 

Vrijwel alle uitvoerders en projectleiders gaven aan dat in eerste instantie 
kopersbegeleiding een behoorlijke bouwkundige kennis moet hebben, waarmee wordt 
voorkomen dat er loze toezeggingen naar de koper worden gedaan omdat zaken niet 
uitvoerbaar blijken. 

Daarnaast is het mogelijk om alle ontwikkelde opties te laten bekijken door uitvoering 
of door werkvoorbereiding. Hiermee wordt tijdens de voorbereiding al door een 
deskundige bekeken of zaken wel uitvoerbaar zijn. Het beste zou zijn dat in de 
voorbereidingsfase kopersbegeleiding, uitvoering en eventueel werkvoorbereiding samen 
rond de tafel gaan zitten en alle opties doornemen. Hierdoor is uitvoering meteen op de 
hoogte welke wijzigingen er aan kunnen komen. 

8.3.1 A Op welk tijdstip in het proces moeten de partijen betrokken worden bij de 
voorbereidingen zodat deze zo volledig mogelijk worden gedaan? 

Indien er in een bouwteam wordt gewerkt, dit was in de Kruidenbuurt het geval, zijn 
de installateurs al vroeg in het proces bekend. Idealiter al voordat het voorlopige 
ontwerp op tafel ligt, immers de installateurs moeten het voorlopige ontwerp toetsen wat 
betreft de installaties. In deze situatie zijn de installateurs al op tijd bekend en kunnen 
de voorbereidingen van de koperskeuze meteen uitgevoerd worden. Wat betreft de 
showrooms kan gezegd worden dat deze pas later in het proces bekend hoeven te zijn. 
Eén van de showrooms gaf aan dat zij het liefst pas na het definitieve ontwerp en als de 
prijslijst van het meer- en minderwerk bekend is betrokken worden, zodat er nog zo min 
mogelijk wijzigingen doorgevoerd kunnen worden. 

8 Welke werkzaamheden kunnen de overige partijen, die al wel bekend zijn, 
overnemen zodat alle voorbereidende werkzaamheden voltooid zijn? 

In principe doen alle partijen het eigen werk. In de meeste gevallen is er per discipline 
maar één partij, waardoor de werkzaamheden niet door andere partijen kunnen worden 
overgenomen omdat er niet vanuit gegaan mag worden dat zij kennis van zaken hebben. 

8.3.2 Hoeveel tijd is er minimaal benodigd om alle voorbereidingen met betrekking tot 
de koperskeuze zo volledig mogelijk te doorlopen? 

Onderaannemer/leverancier 2: 

Dat is sterk afhankelijk van het aantal en de aard van de gemaakte keuzes én wie 
daar all'emaal iets over dient te zeggen. 

Onderaannemer/leverancier 3: 

15 weken totaal. 

Onderaannemer/le'llerancier 4: 

Dit is afhankelijk van de informatie die voorhanden is, maar als de prijslijst van het 
meer- en minderwerk bekend is kan alles binnen één week voorbereid zijn. 

Onderaannemer/leverancier 5: 

Afhankelijk type project tussen 4-6 weken. 



B.3.3 Welke afspraken zijn nodig om te zorgen dat de voorbereidingen van de afbouw 
van het meer- & minderwerk volledig worden doorlopen als kopers pas laat in 
het proces bekend zijn? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Wanneer een koper laat in het proces bekend is, wordt in overleg met uitvoering 
bekeken wat er nog mogelijk is gezien de gevorderde status van het project. Aan de 
hand van deze inlichtingen zijn de keuzes mogelijk. 

Onderaannemer/leverancier 1: 

Na oplevering bouw: 
De installateur krijgt de sanitairlijst en maakt hier een totaalprijs van inclusief 

montage. 
Tijdens bouw: 
Zoals het nu gegaan is. Installateur krijgt de definitieve sanitairlijst, kijkt wat de 

levertijden zijn. Als deze niet in de planning passen meldt hij dit bij de uitvoering en/of 
kopersbegeleidring. 

Onderaannemer/leverancier 2: 

Als de voorbereidingen goed zijn, kán de doorlooptijd kort zijn. 

Onderaannemer/leverancier 3: 

Direct een nieuwe versie verzenden zodat de monteurs van de verschillende partijen 
over dezelfde tekeningen beschikken. Zodra er nieuwe informatie is die relevant is voor 
de afbouw direct communiceren. 

Onderaannemer/leverancier 4: 

Het beste zou zijn om op de bouw stappen uit het proces weg te laten, bijvoorbeeld de 
smeervloer niet maken. Hierdoor hou je zoveel mogelijk flexibiliteit voor de koper en 
wordt de woning makkelijker verkocht. 

Onderaannemer/leverancier 5: 

Dat zonder tegenbericht gemaakte afspraken blijven staan. Ook in geval van late 
kopers. 

B.3.4 Hoeveel tijd hebben de partijen nodig om wijzigingen van kopers uit te werken? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Dit verschilt per project en aangezien wij als aannemer steeds verder gaan met 
koperskeuzes is dat moelijk in te schatten. 

Onderaannemer/leverancier 1: 

Voor ons als installateur 2 uur per woning. 

Onderaan nemer/leverancier 2: 

Strikt op ons gebied rond 5 en maximaal 10 werkdagen, maar het daarop volgende 
akkoorderingstraject kan dit proces belangrijk vertragen. 



Onderaannemer/leverancier 3: 

Afhankelijk van het aantal i.v.m. parallel lopende verdiepingen/bouwstromen 
gemiddeld 2 à 3 weken. 

Onderaannemer/leverancier 4: 

Vanaf het moment dat de koper in de showroom binnenstapt duurt het 2 à 3 weken 
totdat alles is afgehandeld. Dit kan uiteraard sneller als iedereen meteen reageert, maar 
gemiddeld duurt het toch 2 à 3 weken. 

Onderaannemer/leverancier 5: 

1 à 2 uur. 

B.3.5 Welke sancties moeten er afgesproken worden indien partijen zich niet aan de 
afgesproken reactietijd houden? 

Vooraf moet duidelijk aangegeven worden wie wat moet doen en binnen welk 
tijdsbestek. Zodra deze afspraken op papier staan en partijen er zich niet aan houden 
kunnen pas juridische stappen worden ondernomen. Immers zodra de afspraken op 
papier staan is er ook bewijs dat partijen een wanprestatie leveren [6]. Indien er in het 
uiterste geval wijzigingen doorgevoerd moeten worden als het betreffende onderdeel al 
gereed is kunnen de kosten van het achteraf wijzigen doorberekend worden aan de 
schuldige partij. 

B.3.6 A Welke redenen zijn er binnen Stam + De Koning voor het feit dat 
kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig is? 

Hoofd administratie S+DK: 

Op de afdeling kopersbegeleiding (ook bij andere bouwbedrijven) zitten relatief veel 
vrouwen. Natuurlijk zijn er vrouwen die fulltime blijven werken, echter de meeste zullen 
verzoeken (na gezinsuitbreiding) om een parttime invulling. Op dit moment is Stam + De 
Koning bezig om de afdeling kopersbegeleiding aan te vullen cq. te verbeteren. Hierbij 
geven zij de voorkeur voor een fulltime irwulling. 

De opbrengstenkant is niet per definitie de invalshoek. De invalshoek is om de kopers 
professioneel te begeleiden, dus aan de hand van de soorten onderhanden werk wordt 
invulling van de functie gezocht. 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Dit komt met name omdat er vaak vrouwen voor deze functie ingezet worden, deze 
werken dan gezien de gezin situaties partime. 

Projectleider 2 S+DK: 

In de functie van kopersbegeleider zitten vaak vrouwen die alleen deeltijd werken. In 
het voortraject is dat geen probleem, maar tijdens de uitvoering is het wel eens lastig. 
Voor uitvoering en voor de kopers is het makkelijker en beter als iemand fulltime 
aanwezig is. 

B Welke maatregelen zijn er nodig om te zorgen dat er geen problemen door 
overige partijen worden ondervonden als kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig 
is? 



Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Er moet een eenduidig systeem worden opgezet wat voor iedereen toegankelijk is, 
zodat wanneer de kopersbegeleider niet aanwezig is toch iedereen de benodigde stukken 
kan vinden. Er moet naar kopers duidelijk aangegeven worden wanneer ze de 
kopersbegeleiding kunnen bereiken. Anderzijds moet/kan er meer gebruik gemaakt van 
mail I internet om evt. vragen te stellen. 

Onderaannemer/leverancier 1: 

Afspraken over reactietijd. Bij de Kruidenbuurt was dit volgens mij 3 dagen. In +/-
97% van de gevallen is dit snel genoeg. 

Onderaannemer/leverancier 2: 

Verwachtings-management! Zorg ervoor dat er duidelijke (al dan niet telefonische) 
"spreekuren" zijn waarop men met elkaar kan communiceren. 

Brede toegankelijkheid en kennis van de dossiers, zodat men niet afhankelijk is van 
één contactpersoon. 

Onderaannemer/leverancier 3: 

Een goed lopend proces waarbij meerdere sluitingsdatums, uiteraard volgend op 
elkaar, goed nageleefd worden door de kopers. Hierbij zou je kunnen denken aan 
badkamer, keuken tot slot elektra 

Niet iedereen moet fulltime werken, echter er zal 1 overkoepelende persoon fulltime 
aanwezig moeten zijn 

Onderaan nemer/ leverancier 4: 

De basis van het project moet zo goed mogelijk vast liggen zodat er zich zo min 
mogelijk vragen voordoen. Voor ons is het lastig omdat we pas vragen krijgen als de 
koper in de showroom zit. Als kopersbegeleiding er dan niet is, kunnen we de vragen van 
de koper niet beantwoorden. 

Onderaannemer/leverancier 5: 

Snelle reactie per mail. 

B.3. 7 Kan kopersbegeleiding op een andere manier gefinancierd worden, bijvoorbeeld 
door kopersbegeleiding op te nemen in de begroting? 

Deze onderzoeksvraag is niet meer van toepassing. Tijdens het onderzoek kwam naar 
voren dat de aanname dat kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig zou zijn door het 
gebrek aan inkomsten uit het meer- en minderwerk niet juist is. 

B.3.8 Welke mogelijkheden zijn er om de opbrengsten van het meer- en minderwerk 
te verhogen om te zorgen dat het wel rendabel is om kopersbegeleiding hieruit 
te financieren? 

Deze onderzoeksvraag is niet meer van toepassing. Tijdens het onderzoek kwam naar 
voren dat de aanname dat kopersbegeleiding niet fulltime aanwezig zou zijn door het 
gebrek aan inkomsten uit het meer- en minderwerk niet juist is. 

Probleemstelling C 
Bepalen welke afspraken nodig zijn zodat alle gegevens door de koper ondertekend en 

definitief gestempeld zijn voordat deze gegevens naar uitvoering gestuurd worden. 



Antwoorden op onderzoeksvragen bij probleemstelling C 

C.l Wanneer in het proces dient er een controleronde opgenomen te worden om te 
bewerkstelligen dat alle gegevens die naar uitvoering gaan juist zijn? 

Zoals het nu bij Stam + De Koning is geregeld is de laatste controleronde het 
versturen van de definitieve opdrachtbevestiging. Op deze opdrachtbevestiging staan alle 
keuzes van de koper, dus ook de wijzigingen in de keuken, in het sanitair, in het 
tegelwerk, in het leidingwerk en in de elektrotechnische installatie. Zodra de koper deze 
bevestiging ondertekend heeft zijn alle gegevens definitief. Zodra de bevestiging met 
handtekening van de koper bij kopersbegeleiding binnenkomt, gaat een kopie naar 
uitvoering en naar de overige partijen. Wel moet deze definitieve opdrachtbevestiging 
pas opgesteld worden nadat alle wijzigingen verwerkt zijn, of er moet voor gezorgd 
worden dat alleen de laatste definitieve en ondertekende opdrachtbevestiging naar 
uitvoering gaat. Zoals het in de Kruidenbuurt ging lagen er verschillende bevestigingen 
waardoor niet duidelijk was welke nu definitief was. 

C.2 Hoeveel tijd heeft een koper nodig om zijn keuzes met betrekking tot de afbouw 
van de woning te maken? 

Hierover zijn geen gegevens bekend. Wel kan worden aangehouden dat het gehele 
traject, met uitzondering van de grote bouwkundige wijzigingen, minimaal acht weken 
duurt en wanneer de koper ook de loodgieter moet bezoeken minimaal tien weken. Deze 
tijdsduur volgt uit de antwoorden op de vragen in de interviews zoals deze bij de 
verschillende partijen gehouden zijn. 

C.2.1 Welke keuzemogelijkheden verwacht een koper als deze een woning koopt? 

Onderzoek Vereniging Eigen Huis 03-2007: 

A Indeling van de woning: wanden verplaatsen 
B Keuze in keuken en sanitair 
C Afwerkingen van bouwdelen, bijvoorbeeld ander houtsoort trap/andere 

wandafwerking 
D Extra opties installatiewerk, bijvoorbeeld extra stopcontacten, loze leidingen en een 

buitenkraan 
E Uitbreiding van de woning 

C.2.2 Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en 
opdrachtgever en koper anderzijds gemaakt worden om te zorgen dat kopers 
zich aan de sluitingsdata houden? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Hiervoor hoeft niets afgesproken te worden, de data worden vastgesteld en zijn 
bindend, mits de koper door onoverkomelijke stagnaties nog geen keuze heeft kunnen 
maken. 

C.2.3 Welke afspraken dienen er met de opdrachtgever gemaakt te worden om te 
zorgen dat de macht van de kopers beperkt wordt? 

Bij de opdrachtgever moeten randvoorwaarden aangegeven worden waarbinnen de 
kopers de keuzes kunnen maken. Daarbij moet tevens vastgelegd worden dat wanneer 
kopersbegeleiding aangeeft dat bepaalde wijzigingen niet mogelijk zijn, de koper niet via 
de opdrachtgever alsnog de wijziging kan doorvoeren wat in de Kruidenbuurt nogal eens 



het geval was. Met andere woorden: het advies van kopersbegeleiding moet als bindend 
worden beschouwd. 

Probleemstelling D 

Bepalen hoe gerealiseerd kan worden dat de gegevens die bij uitvoering terecht 
komen volledig en eenduidig zijn. 

Antwoorden op onderzoeksvragen bij probleemstelling D 

D.1 Welke afspraken kunnen ervoor zorgen dat de plattegronden en maatvoering bij 
alle partijen hetzelfde zijn? 

Onderaannemer/l'everancier 1: 

Bouwkundige onderleggers bij sanitairshowrooms neerleggen of de kopers van 
gemaatvoerde badkamertekeningen voorzien zodat hij deze mee kan nemen naar de 
showroom. 

Onderaanneme_r/leverancier 2: 

Deze toegankelijk maken via (een besloten deel van) de site van S+DK, in POF
format? Met een download/upload-functie? Daarnaast centrale controle door 
kopersbegeleiding: dit is de enige partij die geacht wordt de situatie ter plekke te 
(kunnen) kennen en te kunnen beoordelen of de door de onderaannemers/leverancier 
doorgegeven koperskeuze ook daadwerkelijk uitvoerbaar is. 

Onderaannemer/leverancier 3: 

Welke software versie en indien de tekening van woningen aangepast worden direct 
een nieuwe versie verzenden, zodat de monteurs van de verschillende partijen over 
dezelfde tekeningen beschikken. 

Onderaannemer/leverancier 4: 

De beste oplossing is om de woningen pas in de verkoop te doen als het hele ontwerp 
definitief is. Hiermee voorkom je dat er nog veel gewijzigd wordt en werkt iedereen met 
dezelfde gegevens. 

Onderaannemer/leverancier 5: 

Centrale coördinatie door S+K. 

0.1.1 Welke afspraken moeten er gemaakt worden tussen Stam + De Koning en de 
onderaannemers om te zorgen dat iedereen van dezelfde tekeningen gebruik 
maakt? 

Onderaannemer/leverancier 1: 

Zoals het nu gaat is het prima. Misschien 1 keer per .... . een lijst doorsturen met 
datums van definitieve tekeningen en/of offertes. Dit betekend wel dat iedereen weer 
wat extra werk heeft om dit te controleren. 

Onderaannemer/leverancier 2: 

Deze toegankelijk maken via (een besloten deel van) de site van S+DK, in POF
format? Met een download/upload-functie? 



Onderaannemer/leverancier 3: 

Welke software versie en indien de tekening van woningen aangepast worden direct 
een nieuwe versie verzenden, zodat de monteurs van de verschillende partijen over 
dezelfde tekeningen beschikken. 

Onderaannemer/leverancier 4: 

De beste oplossing is om de woningen pas in de verkoop te doen als het hele ontwerp 
definitief is. Hiermee voorkom je dat er nog veel gewijzigd wordt en werkt iedereen met 
dezelfde gegevens. 

Onderaannemer/leverancier 5: 

Centrale coördinatie door S+K. 

D.2 Welke gegevens dienen op de plattegronden die naar uitvoering gaan te staan 
zodat er geen informatie verloren gaat die nodig is voor de afbouw van de 
woningen? 

Alle bouwkundige WIJZigmgen di,enen op de plattegronden te staan die bij de 
opdrachtbevestiging verstuurd worden. Enerzijds om te zorgen dat er in de bouw geen 
gegevens verloren gaan en anderzijds als controle naar de koper dat al zijn wijzigingen 
zijn verwerkt. Wat betreft de installatietechnische wijzigingen dienen deze op de 
plattegronden te staan wanneer ze invloed hebben op het bouwkundige. 

D.2.1 Op welk tijdstip in het voorbereidingsproces moeten de plattegronden waarop de 
keuzes zijn verwerkt getekend worden zodat er nog zo min mogelijk gewijzigd 
hoeft te worden? 

Het beste is om deze plattegronden te maken in dezelfde tijd als de definitieve 
opdrachtbevestiging wordt opgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat de tekening te vaak 
gewijzigd moet worden. Een ander voordeel is dat er dan maar één tekening is die naar 
uitvoering gaat zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. 

D.2.2 Hoeveel tijd heeft een koper nodig om zijn keuzes met betrekking tot de afbouw 
van de woning te maken? 

Hierover zijn geen gegevens bekend. Wel kan worden aangehouden dat het gehele 
traject, met uitzondering van de grote bouwkundige wijzigingen, minimaal acht weken 
duurt en wanneer de koper ook de loodgieter moet bezoeken minimaal tien weken. Deze 
tijdsduur volgt uit de antwoorden op de vragen in de interviews zoals deze bij de 
verschillende partijen gehouden zijn. 

D.2.3 Welke keuzemogelijkheden verwacht een koper als deze een woning koopt? 

Onderzoek Vereniging Eigen Huis 03-2007: 

F Indeling van de woning: wanden verplaatsen 
G Keuze in keuken en sanitair 
H Afwerkingen van bouwdelen, bijvoorbeeld ander houtsoort trap/andere 

wandafwerking 
I Extra opties installatiewerk, bijvoorbeeld extra stopcontacten, loze leidingen en een 

buitenkraan 
J Uitbreiding van de woning 



D.2.4 Welke afspraken moeten er tussen de kopersbegeleiding enerzijds en 
opdrachtgever en koper anderzijds gemaakt worden om te zorgen dat kopers 
zich aan de sluitingsdata houden? 

Kopersbegeleider 1 S+DK: 

Hiervoor hoeft niets afgesproken te worden, de data worden vastgesteld en zijn 
bindend, mits de koper door onoverkomelijke stagnaties nog geen keuze heeft kunnen 
maken. 

D.2.5 Welke afspraken dienen er met de opdrachtgever gemaakt te worden om te 
zorgen dat de macht van de kopers beperkt wordt? 

Bij de opdrachtgever moeten randvoorwaarden aangegeven worden waarbinnen de 
kopers de keuzes kunnen maken. Daarbij moet tevens vastgelegd worden dat wanneer 
kopersbegeleiding aangeeft dat bepaalde wijzigingen niet mogelijk zijn, de koper niet via 
de opdrachtgever alsnog de wijziging kan doorvoeren wat in de Kruidenbuurt nogal eens 
het geval was. Met andere woorden: het advies van kopersbegeleiding moet als bindend 
worden beschouwd. 
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Gebruik verbeterinstructie 

1 Gebruik verbeterinstructie 

Deze 'Verbeterinstructie koperskeuzeproces' heeft als doel het koperskeuzeproces 
binnen Stam + De Koning Bouw bv te Eindhoven te optimaliseren. In deze instructie 
worden ruim veertig maatregelen en afspraken aangereikt die door kopersbegeleiding 
zelf toegepast moeten worden, waarmee het huidige koperskeuzeproces verbeterd wordt. 
Deze instructie is in eerste instantie dan ook bedoeld voor de kopersbegeleiders. Enkele 
maatregelen of afspraken dienen samen met andere functionarissen binnen Stam + De 
Koning genomen of gemaakt te worden, wel is het de bedoelin9 dat het initiatief van de 
afdeling kopersbegeleiding komt. 

Daarnaast is het de bedoeling dat aan de hand van deze verbeterinstructie de directie 
van Stam + De Koning de kopersbegeleiders begeleidt, controleert en waar nodig 
bijstuurt tijdens het verbeteren van het koperskeuzeproces. 

Opbouw 'Verbeterinstructie koperskeuzeproces' 

In het eerstvolgende deel worden de te nemen maatregelen en te maken afspraken 
aangereikt. Dit gedeelte vormt de kern van deze verbeterinstructie. In de opgenomen 
tabel worden de stappen uit het huidige koperskeuzeproces achtereenvolgens vermeld, 
waarbij telkens de bijbehorende maatregelen en afspraken worden genoemd. Bij dit deel 
hoort tevens de bijgevoegde proceskaart, waarop het verbeterde koperskeuzeproces is 
afgebeeld. Dit eerste deel dient in combinatie met de proceskaart door kopersbegeleiding 
gevolgd te worden om de optimalisatie in gang te zetten. 

Het daaropvolgende gedeelte van deze instructie bestaat uit de toelichtingen op de te 
nemen maatregelen en afspraken. Deze toelichtingen zijn bedoeld als referentie en 
vormen een aanvulling op de genoemde maatregelen en afspraken. Er wordt dieper op 
het punt wordt ingegaan en er wordt beschreven wat de specifieke maatregel of afspraak 
inhoudt. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze de maatregel of afspraak meewerkt 
aan de optimalisatie van het koperskeuzeproces. Dit gedeelte dient, zoals vermeld, als 
referentie en zal in het gebruik niet regelmatig geraadpleegd hoeven worden. 

2 
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Inrichting koperskeuzeproces 

2 Inrichting koperskeuzeproces 

Dit gedeelte beschrijft de maatregelen en afspraken benodigd voor het optimaliseren 
van het koperskeuzeproces. Bij dit deel dient de bijgevoegde proceskaart met het huidige 
en het verbeterde koperskeuzeproces gebruikt te worden om zo een duidelijk overzicht te 
verkrijgen van de verbeteringen in het proces. De stappen in het proces vermeld op deze 
proceskaart komen overeen met de stappen in de eerste kolom van onderstaande tabel. 

In de tweede kolom zijn de taken van de kopersbegeleider genoemd en dient als 
referentie voor de kopersbegeleider om het overzicht te bewaren. De derde kolom bevat 
de te nemen maatregelen en te maken afspraken. De positie van deze maatregelen en 
afspraken is hierbij van belang, omdat deze genomen dan wel gemaakt dienen te worden 
tijdens de stap in het koperskeuzeproces vermeld in de eerste kolom. 

Voor de duidelijkheid is onderstaande tabel verdeeld in de vier fasen van het 
koperskeuzeproces welke tevens bovenaan de proceskaart zijn vermeld. Door deze 
indeling is het voor kopersbegeleiding eenvoudig op te zoeken welke maatregelen er 
genomen en welke afspraken er gemaakt dienen te worden, door de fase waarin men 
zich bevindt op te zoeken. Deze vier fasen zijn achtereenvolgens: de voorbereidingsfase, 
de calculatiefase, de verkoopfase en de realisatiefase. 

2.1 Voorbereidingsfase 

Stap in proces 
Ontwikkelen standaard 
opties (1) 

Uitwerken standaard opties 
lf2) 

TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
Un iversity of Technology 

!Taak kopersbegeleider 
~dviseren bij ontwikkeling 

Controle uitwerkingen 

Maatregelen & afspraken 
1 Bouwkundige kennis van 

huidig personeelsbestand 
vergroten. 

2 Installatietechnische kennis 
van huidig 
personeelsbestand 
vergroten. 

3 Opties op bouwkundige 
uitvoerbaarheid toetsen bij 
uitvoering & 
werkvoorbereiding. 

~ Opties op 
installatietechnische 
uitvoerbaarheid toetsen bij 
onderaannemers. 

5 Bouwkundige achtergrond 
in functieprofiel opnemen. 
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Inrichting koperskeuzeproces 

~tap in proces Taak kopersbegeleider Maatregelen 8t afspraken 
Selecteren en contracteren 6 Overleg tussen 
~nderaannemers (3) kopersbegeleid ing en 

inkoop. 
7 Onderaannemers betrekken 

bij ontwikkeling 
keuzeopties. 

8 Onderaannemers & 
showrooms instrueren over 
routing koperskeuzen. 

9 Vaststellen reactietijd per 
onderaannemer. 

10 Afgeven van relevante 
projectinformatie bij 
contracteren 
onderaannemers. 

11 Contactmoment plannen 
tussen onderaannemer en 
Stam + De Koning. 

12 Opstellen van afspraken 
met betrekking tot routing 
communicatie. 

13 Vastleggen welk 
communicatiemiddel 
wanneer gebruikt dient te 
worden. 

14 Informatiepakket 
procedures aan 
onderaannemer 
overhandigen na 
contracteren. 

15 Gecontracteerde 
onderaannemers verplicht 
qebruik van AutoCAD. 

Opstellen koperskeuzelijst Opstellen koperskeuzei ijst 16 Opzetten website voor 
(4) kopers voor het maken van 

de keuzen. 
17 Randvoorwaarden 

individuele wijzigingen 
i.o.m. opdrachtgever 
opstellen. 

Schrijven voorlopige Controleren voorlopige 18 Vaststellen van vijf 
verkoopbrochure (5) ~erkoopbrochu re sluitingsdata in overleg met 

uitvoering. 
19 Kopersbegeleiding 

instrueren over 
sluitingsdata. 

20 Koper informeren over 
sluitingsdata via 
verkoopbrochure. 

21 Verkoopbrochure schrijven 
na contracteren 
onderaannemers & 
showrooms. 
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Stap in proces 

Selecteren en contracteren 
showrooms (6) 

Samenstellen kopersmap 
lf7) 

2.2 Calculatiefase 

Stap in proces 
Schrijven definitieve 
verkoopbrochure (8) 
Projectafspraken met 
showrooms maken (9) 

Standaardprijslijst leidingen 
opstellen (10) 
Selecteren en contracteren 
makelaar (11) 

2.3 Verkoopfase 

Stap in proces 
Gesprekken met optanten 
'12) 

2.4 Realisatiefase 

Stap in proces 
Gesprekken met kopers 
(13) 

TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of Technology 

~aak kopersbegeleider 

Samenstellen kopersmap 

~aak kopersbegeleider 
Controleren definitieve 
~erkoopbrochu re 

~aak kopersbegeleider 
Informeren optant m.b.t. 
mogelijkheden 

~aak kopersbegeleider 
Instrueren koper m.b.t. 
procedures 

Gewenste bouwkundige 
wijzigingen inventariseren 

Inrichting koperskeuzeproces 

Mraatregelen 8t afspraken 
22 Informatie m.b.t. de 

woning opnemen, overige 
informatie tijdens eerste 
gesprek overhandigen. 

Maatregelen 6 t/m 15 zijn ook 
hier van toepassing. 
23 Vastleggen te hanteren 

routing van informatie en 
gegevens. 

Maatregelen 8t afspraken 

24 Aanstellen van een 
coördinator 
kopersbegeleid ing. 

25 Opzetten 
informatiesysteem 
koperskeuzen. 

Maatregelen 8t afspraken 

Maatregelen 8t afspraken 
26 Te doorlopen stappen 

duidelijk omschrijven. 
27 Relevante 

contactinformatie 
betrokken partijen afgeven 
aan koper. 

28 Kopersbeg~eleiding moet de 
zesweekseplanning krijgen 
en bijhouden. 

29 Instellen spreekuren 
kopersbegeleiding. 

30 Vaste contactmomenten 
met koper afspreken. 

31 Kopers informeren met 
onderbouwing over 
spelregels 
keuzemoqelii kheden. 
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Inrichting koperskeuzeproces 

Stap in proces !raak kopersbegeleider Maatregelen &. afspraken 
32 Beslissing 

kopersbegeleiding als 
bindend beschouwen. 

33 Functionarissen binnen 
Stam + De Koning 
instrueren over routing 
communicatie. 

Gesprekken tussen kopers 34 Vaststellen termijnen 
en showrooms (14) waarbinnen 

showroombezoeken 
afgerond dienen te zijn. 

35 Verantwoordelijkheid voor 
juiste bouwkundige 
onderlegger bij koper 
leggen. 

Uitwerken bouwkundige 
wijzigingen (15) 
Calculeren bouwkundige Opstellen & versturen 
wijzigingen (16) bouwkundige offertes 
Controleren & versturen Controleren & versturen 36 Kosten keuzeopties 
overige offertes (17) overige offertes specificeren en 

omschrijven. 
37 Geldigheidsduur aan 

offertes hangen voor snelle 
reactie van koper. 

Opstellen handleiding Opstellen handleiding 
aanvraag vergunningen aanvraag vergunningen 
lf18) 
Controleren & verspreiden ~ontroleren & verspreiden 38 Onderaannemers & 
ondertekende offertes (19) pndertekende offertes showrooms direct voorzien 

van gegevens. 
39 Tweewekelijks contact 

tussen kopersbegeleiding 
en uitvoering. 

f4o Wekelijkse terugkoppeling 
kopersbegeleiding en 
onderaannemer & 
showrooms. 

Opstellen Opstellen f41 Definitieve 
opdrachtbevestigingen (20) opdrachtbevestigingen opdrachtbevestiging 

opstellen na verstrijken van 
sluitingsdata. 

Wijzigingen op Wijzigingen op 142 Definitieve 
plattegronden verwerken plattegronden verwerken keuzeplattegrond opstellen 
(21) na verstrijken van 

sluitingsdata. 
f43 Alle bouwkundige 

wijzigingen intekenen en 
omschrijven. 

144 Alle installatietechnische 
wijzigingen intekenen en 
omschrijven indien ze 
invloed hebben op het 
bouwkundige. 
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Stap in proces 

Opstellen 1-tjes-lijst (22) 

Opstellen 
gegevensoverzicht (23) 
Opstellen overzicht t.b.v. 
facturatie (24) 
Opstellen & versturen 
opleverbrief (25) 

TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
Un iversity of Technology 

!raak kopersbegeleider 

Opstellen 1-tjes-lijst 

Opstellen 
gegevensoverzicht 
Opstellen overzicht t.b.v. 
facturatie 
Opstellen & versturen 
opleverbrief 

In richt ilng koperskeuzeproces 

Maatregelen & afspraken 
45 Bouwkundige onderleggers 

beschikbaar stellen via 
netwerk S+DK. 

46 Centrale controle versie 
bouwkundige onderleggers 
door kopersbegeleiding. 

47 Bij wijzigingen van 
onderleggers 
onderaannemers direct op 
de hoogte brengen. 

48 Kopers wijzigingen pas 
uitvoeren na ontvangst 
handtekening koper. 
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3 Toelichtingen maatregelen & afspraken 

Dit derde en tevens laatste deel van de 'Verbeterinstructie koperskeuzeproces' omvat 
de toelichtingen op de te nemen maatregelen en afspraken zoals deze zijn aangegeven in 
de inrichting van het koperskeuzeproces in het vorige gedeelte. Deze toelichtingen zijn 
bedoeld als referentie bij de genoemde maatregelen en afspraken. Enerzijds zijn deze 
toelichtingen een aanvulling, waarbij dieper op het punt wordt ingegaan en wordt 
beschreven wat de specifieke maatregel of afspraak inhoudt. Daarnaast beschrijven de 
toelichtingen op welke wiJze de betreffende maatregel of afspraak meewerkt aan de 
optimalisatie van het koperskeuzeproces. 

Om het opzoeken van bepaalde maatregelen of afspraken te vereenvoudigen is in 
onderstaande opsommi1ng dezelfde indeling in fases en dezelfde nummering gebruikt als 
in het vorige deel. 

3.1 Voorbereidingsfase 

1 Bouwkundige kennis van huidig personeelsbestand vergroten. 

In de voorbereidingsfase van het project worden de keuzeopties ontwikkeld door 
kopersbegeleiding. In eerste instantie moet kopersbegeleiding dus bepalen of de 
ontwikkelde opties uitvoerbaar zijn en hoe deze later in het uitvoeringsproces passen. 
Daarnaast is het de taak van kopersbegeleiding de kopers tijdens het koopproces te 
begeleiden. Hieronder valt tevens het adviseren van de koper op bouwkundig gebied. 
Omdat er niet vanuit gegaan mag worden dat de koper een deskundige op bouwkundig 
gebied is dient de kopersbegeleider dit wel te zijn. Hiermee wordt voorkomen dat er 
wijzigingen worden doorgevoerd die later in het uitvoeringsproces niet mogelijk blijken. 

Uit onderzoek blijkt dat het wenselijk is dat het niveau van bouwkundige kennis van 
een kopersbegeleider op zijn minst gelijk dient te zijn aan dat van een werkvoorbereider. 
Met deze wetenschap dient een scholingsplan voor de kopersbegeleider te worden 
samengesteld. Dit plan omvat een aantal cursussen waarmee het niveau van 
bouwkundige kennis van de kopersbegeleider wordt vergroot. 

2 Installatietechnische kennis van huidiQI personeelsbestand vergroten. 

Naast de bouwkundige kennis is het wenselijk dat de kopersbegeleider enige kennis 
heeft van de installatietechniek. Het niveau hiervan dient echter niet gelijk te zijn aan dat 
van een installateur, maar de kopersbegeleider moet wel enige basiskennis hebben 
waarmee eenvoudige vragen, bijvoorbeeld over de benodigde diameter van een afvoer of 
het minimale afschot van een leiding, beantwoord kunnen worden. Ook hiervoor dient 
een scholingsplan opgezet te worden waarbinnen een aantal cursussen het niveau van 
installatietechnische kennis van de kopersbegeleider wordt vergroot. 

3 Opties op bouwkundige uitvoerbaarheid toetsen bij uitvoering en werkvoorbereiding. 

8 
STAM .. ~ DE KONING 

VASTGOED EN BOUW 



Toelichtingen maatregelen & afspraken 

Zoals reeds aangehaald dient het niveau van bouwkundige kennis van de 
kopersbegeleider minimaal gelijkwaardig te zijn aan dat van een gemiddelde 
werkvoorbereider. Omdat dit in de huidige situatie niet het geval is moeten de in de 
voorbereidingsfase ontwikkelde keuzeopties op uitvoerbaarheid getoetst worden bij 
werkvoorbereiding of bij uitvoering. Ook de individuelle koperswijzigingen door kopers 
dienen in de huidige situatie eerst door werkvoorbereiding of uitvoering beoordeeld 
worden voordat er een akkoord naar de koper mag gaan. 

4 Opties op installatietechnische uitvoerbaarheid toetsen biJ onderaannemers. 

Ook op installatietechnisch gebied is de kennis van kopersbegeleiding op dit moment 
niet voldoende ten opzichte van de gewenste situatie. Om ervoor te zorgen dat de 
ontwikkelde keuzeopties ook installatietechnisch haalbaar zijn, bijvoorbeeld in verband 
met schachtindelingen of capaciteiten, moeten de opties vooraf door de verschillende 
onderaannemers beoordeeld worden. Hierbij is het van belang dat alle onderaannemers 
de opties ter goedkeuring krijgen omdat er vaak meerdere discipHnes bij een keuzeoptie 
betrokken zijn. Ook indien er slechts één discipline gewijzigd dient te worden, moeten 
toch alle onderaannemers de optie beoordelen op bijvoorbeeld de schachtindeling. Ook 
dit geldt tevens voor de individuele koperswijzigingen. 

5 Bouwkundige achtergrond in functieomschrijving opnemen. 

Net zoals de huidige kopersbegeleiders dient ook nieuw aan te nemen personeel over 
voldoende bouwkundige kennis te beschikken. Om te zorgen dat dit in werkelijkheid ook 
daadwerkelijk het geval is dient dit opgenomen te worden in de functieomschrijving van 
kopersbegeleiding, welke te vinden is in het kwaliteitshandboek van Stam + De Koning. 

6 Overleg tussen kopersbegeleiding en inkoop. 

Tijdens het contracteren van de onderaannemers en showrooms door inkoop zouden 
tevens de te hanteren procedures besproken moeten worden. Voorafgaand aan het 
contracteren dient er dus door kopersbegeleiding en de opdrachtgever nagedacht te 
worden over hoe deze procedures eruit moeten gaan zien. Zodra de procedures bekend 
zijn moet er een overleg gepland worden tussen inkoop en kopersbegeleiding, welke als 
voorbereiding op het inkoopgesprek gezien moet worden. 

7 Onderaannemers betrekken bij ontwikkeling keuzeopties. 

Om de koper zoveel mogelijk keuzevrijheid te bieden moet hier in een vroeg stadium 
al rekening mee gehouden worden. Door de betrokken onderaannemers bij de 
ontwikkeling van de standaard keuzeopties te betrekken kunnen veelal problemen in een 
later stadium van de bouw voorkomen worden. Om weer het voorbeeld van de schacht 
aan te halen, in het voortraject kunnen de schachten zo ingedeeld worden dat het 
mogelijk is om b i~voorbeeld de badkamer op elke gewenste positie in de woning te 
plaatsen. Hierdoor ontstaat er een extra vrijheid voor de koper zonder dat er veel 
probl1emen tijdens de bouw ontstaan. 

8 Onderaannemers & showrooms instrueren over routing koperskeuzen. 

Kopersbegeleiding is de enige verantwoordelijke met betrekking tot het afhandelen 
van koperswijzigingen. Tijdens het contracteren van de onderaannemers dient dit 
duidelijk gemaakt te worden. Hiermee dient te worden voorkomen dat zij gegevens via 
andere wegen gaan zoeken of verspreiden. Tevens wordt tijdens het contracteren 
aangegeven wie het aanspreekpunt is indien de betreffende kopersbegeleider niet 
aanwezig is. Dit kan een andere kopersbegeleider zijn of, indien er één is, de coördinator 
kopersbegeleiding. Deze laatste wordt nader toegelicht in de volgende paragraaf. 

TU/e 
Technische Universiteit 
Eindhoven 
U niversi ty of Tech nology 
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9 Vaststellen reactietijd per onderaannemer. 

Tussen kopersbegeleiding en de onderaannemers dienen er afspraken gemaakt te 
worden met betrekking tot de reactietijd voor vragen, en met betrekking tot de tijd 
benodigd voor het uitwerken van koperswijzigingen. Deze afspraken dienen tijdens de 
eerste gesprekken tussen kopersbegeleiding en onderaannemer op papier gezet te 
worden, waardoor het mogelijk is om partijen aan te spreken die zich niet aan de 
afgesproken tijden houden. In het uiterste geval kunnen er dan eventueel juridische 
stappen ondernomen worden om partijen te dwingen binnen de gestelde tijd te reageren 
of zaken uitgewerkt te hebben. 

10 Afgeven van relevante projectinformatie bij contracteren onderaannemers. 

Op het moment dat een onderaannemer gecontracteerd wordt dient deze meteen alle 
relevante contactinformatie van het project te ontvangen. Deze informatie bestaat uit de 
naam van het project met bijbehorend projectnummer, het adres, het telefoon- en 
faxnummer van de bouwkeet op het project en de namen en tel'efoonnummers van de 
uitvoerder, kopersbegeleider (indien nodig) en werkvoorbereider. Daarnaast is dient de 
onderaannemer een kopie van de planning mee te krijgen, zodat deze op de hoogte is 
wanneer zaken gereed moeten zijn of geleverd moeten worden. 

11 Contactmoment p'lannen tussen onderaannemer en Stam + De Koning. 
12 Opstellen van afspraken met betrekking tot routing communicatie. 

Uit onderzoek blijkt dat nadat een partij gecontracteerd wordt het wenselijk is, 
uiteraard naast het afgeven van de relevante projectinformatie, een contactmoment te 
plannen met deze partij en de verschillende functionarissen binnen Stam + De Koning. 
Het gaat hier om de relevante functionarissen, voor een installateur zijn dit bijvoorbeeld 
de uitvoerder, werkvoorbereider en kopersbegeleider. Voor een showroom zijn dit de 
kopersbegeleider en de uitvoerder. Doel van dit contactmoment ·is het kennis maken 
tussen de verschillende partijen en door te nemen wie met welke gegevens benaderd 
dient te worden. Hierdoor wordt miscommunicatie, doordat niet bekend is wie welke 
functie heeft, voorkomen. 

13 Vastleggen welk communicatiemiddel wanneer gebruikt dient te worden. 

Uit onderzoek bleek dat er niet eenduidig met de beschikbare communicatiemiddelen 
omgegaan wordt. Om te zorgen dat dit wel gebeurt, dienen er tussen Stam + De Koning 
en de onderaannemers afspraken gemaakt te worden met betrekking tot het gebruik van 
communicatiemiddelen. Vanuit de verschillende partijen komt de volgende indeling naar 
voren: vragen en dergelijke via de mail of via de fax. Offertes en opdrachtbevestigingen 
via de post. Het gebruik van de telefoon is mogelijk bij vragen, voor de overige zaken is 
deze echter niet geschikt omdat er niets op papier staat en men dan afhankelijk is van de 
integriteit van de andere partij. 

14 Informatiepakket procedures aan onderaannemer overhandigen na contracteren. 

Naast alle relevante contactinformatie dienen onderaannemers informatie te 
ontvangen met betrekking tot de te hanteren procedures voor het doorvoeren van 
koperswijzigingen. Door vooraf deze procedures af te geven en te bespreken kunnen 
onderaannemers die zich hier niet aan houden aangesproken worden. 

Daarnaast leidt het vooraf opstellen van de procedures tot meer eenduidigheid binnen 
Stam + De Kon,ing, omdat alle kopersbegeleiders dezelfde stappen doorlopen. Hierdoor is 
het voor projectleiders en eventueel de directie eenvoudiger om kopersbegeleiders aan te 
sturen. 

15 Gecontracteerde onderaannemers verplicht gebruik van AutoCAD. 

Om te zorgen dat iedereen gebruik kan maken van dezelfde digitale onderleggers 
dient er door alle partijen hetzelfde tekenpakket gebruikt te worden. Het meest voor de 
hand liggende, en tevens meest gebruikte, pakket is AutoCAO van Autodesk. Voorwaarde 
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is dat alle onderaannemers en showrooms in het bezit moeten zijn van AutoCAD. En 
indien er verschillende versies van dit tekenprogramma worden gebruikt de tekeningen in 
het formaat van de oudste versie welke in gebruik is te worden opgesmagen. Partijen 
moeten al op de verplichting van AutoCAO gewezen worden tijdens het contracteren van 
deze partijen. 

16 Opzetten website voor kopers voor het maken van de keuzen. 

Nadat de standaardopties bekend zijn dient een website opgezet te worden waarop de 
kopers hun keuze in deze standaardopties kunnen maken. De opties dienen duidelijk 
omschreven en afgebeeld te worden. Indien de koper naast of in plaats van de 
aangeboden standaard opties een individuele wijziging wil doorvoeren kan de koper dit 
op de website aangeven. Hierbij kan tevens een plan van aanpak met een stappenplan 
worden weergegeven om de koper te helpen. Het voordeel van een website is dat de 
koper op ieder moment zijn keuzes kan maken zonder dat kopersbegeleiding aanwezig 
hoeft te zijn. Daarnaast zijn alle gegevens direct en diglitaal beschikbaar, zodat er in het 
omzetten van de wensen van de koper naar de opdrachtbevestiging geen fouten 
gemaakt kunnen worden. Als laatste wordt de website gesloten na het verstrijken van de 
sluitingsdatum waardoor de informatie met betrekking tot de koperskeuzen op tijd 
beschikbaar is. 

17 Randvoorwaarden individuele wijzigingen i.o.m. opdrachtgever opstellen. 

Met de opdrachtgever moeten randvoorwaarden worden geschept waarbinnen kopers 
wijzigingen kunnen doorvoeren. Het gaat hier niet om de standaard opties, deze vallen 
uiteraard al binnen de randvoorwaarden, maar over de individuele koperswijzigingen. Dit 
zijn wijzigingen zoals het verplaatsen van de badkamer of keuken, voor zover niet 
opgenomen in de standaard keuzelijst. Deze randvoorwaarden dienen naar de koper 
kenbaar gemaakt te worden door middel van de verkoopbrochure in de vorm van 
bijvoorbeeld spelregels. Hierdoor is de koper vooraf op de hoogte gesteld, zodat er 
achteraf geen discussie meer mogelijk is waarom bepaalde wijzigi.ngen niet doorgevoerd 
mogen worden. 

18 Vaststellen van vijf sluitingsdata in overleg met uitvoering. 

In overleg met uitvoering en aan de hand van de overallplanning worden in het 
voortraject de verschillende sluitingsdata vastgelegd. Uit het onderzoek kwam naar voren 
dat het keuzetraject idealiter verdeeld wordt in vijf fases met bijbehorende sluitingsdata. 
De volgorde van de keuzes is eveneens van belang. De optimale volgorde is 
achtereenvolgens: 
1. Keuzen met betrekking tot bouwkundige wijzigingen; 
2. Keuzen met betrekking tot wijzigingen in de keuken; 
3. Keuzes met betrekking tot wijzigingen in de badkamer; 
4. Keuzen met betrekking tot de elektrotechnische installatie; 
5. Keuzes met betrekking tot het wijzigingen in het tegelwerk. 

Door deze fasering in keuzes toe te passen, is de informatiestroom optimaal en 
hoeven partijen niet op elkaar te wachten. 

19 Kopersbegeleiding instrueren over sluitingsdata. 

Binnen Stam + De Koning, en voornamelijk binnen kopersbegeleiding, leeft het begrip 
sluitingsdatum niet echt. Door kopersbegeleiding vooraf duidelijk te maken waarom deze 
data zijn vastgesteld, en eventueel betrekken bij het vaststellen, kan kopersbegeleiding 
het belang van deze data beter overbrengen naar de koper. Doel hiervan is om het 
onbegrip van de koper, immers waarom moet men in bijvoorbeeld februari al kiezen 
terwijl de woning pas in september wordt opgeleverd, weg te nemen. 

20 Koper informeren over sluitingsdata via verkoopbrochure. 

In de verkoopbrochure is de volgende regel opgenomen: "In verband met de 
voortgang van de werkzaamheden zijn wijzigingen na het verstrijken van de sluitingsdata 
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niet meer geaccepteerd worden." Door deze regel toe te lichten waarom dit niet meer 
mogelijk is, bijvoorbeeld in verband met de levertijden van materialen, wordt getracht 
het onbegrip van de koper weg te nemen. 

21 Verkoopbrochure schrijven na contracteren onderaannemers & showrooms. 
22 Informatie m.b.t. de woning opnemen, overige informatie tijdens eerste gesprek 

overhandigen. 

Om te voorkomen dat de verkoopbrochure en de kopersbegeleider of showroom 
strijdige informatie afgeven, dient deze brochure pas nadat alle partijen gecontracteerd 
zijn geschreven te worden. De onderhandelingen tussen Stam + De Koning en de 
onderaannemers duurde erg lang bij de Eerste Fase van de Kruidenbuurt, waardoor deze 
partijen pas laat werden gecontracteerd. Indriien dit zich nogmaals voordoet kan er voor 
gekozen worden om de projectafhankelijke afspraken met deze partijen uit de 
verkoopbrochure te laten. Er kan dan enkel informatie met betrekking tot de woning en 
eventuele bouwkundige uitbreidingen opgenomen worden. Tijdens het eerste gesprek 
tussen kopersbegeleider en koper, wanneer deze informatie wel bekend en beschikbaar is, 
kan dit door middel van aparte brochure afgegeven worden. 

23 Vastleggen te hanteren routing van informatie en gegevens. 

De routing van de communicatie dient afgesproken te worden, dus wie communiceert 
met wie en hoe verlopen de onderlinge contacten. Vanuit het oogpunt van efficiëntie 
communiceert de koper enkel met de showrooms en blijven de onderaannemers geheel 
buiten beeld. Onder de showrooms vall.en uiteraard de keuken-, sanitair-, en 
tegelshowroom, maar ook Stam + De Koning (bouwkundig) en tegenwoordig ook steeds 
vaker de elektrotechnische installateur. Zodra de koper de verschillende offertes heeft 
ondertekend wordt dit door de showrooms naar Stam + De Koning gecommuniceerd, 
waarna deze de offertes doorstuurt naar de betreffende onderaannemer. Wekelijks 
worden de onderaannemers dan op de hoogte gebracht van de stand van zaken. Deze 
afspraken kunnen pas gemaakt worden wanneer alle onderaannemers en showrooms 
bekend zijn. 

3.2 Calculatiefase 

24 Aanstellen van een coördinator kopersbegeleiding. 

Een aantal kopersbegeleiders heeft, verschillende redenen, geen fulltimerfunctie. Uit 
onderzoek kwam echter naar voren dat bij de onderaannemers, en tevens bij Stam + De 
Koning intern, er de voorkeur aan wordt gegeven dat kopersbegeleiding wel degelijk 
fulltime aanwezig is. Omdat dit met het huidige personeelsbestand niet te realiseren is, 
dient er een coördinator aangesteld te worden die voor verschillende projecten het meer
en minderwerk regelt tot en met de oplevering. Deze coördinator moet bij het project 
betrokken worden nadat de standaardopties bekend zijn. Tijdens het project dient de 
coördinator globaal op de hoogte te zijn van de gemaakte keuzen. Zo is het op ieder 
moment mogelijk vragen te beantwoorden. Het aantal projecten dat deze coördinator 
kan begeleiden dient in de praktijk uitgezocht te worden. 

25 Opzetten informatiesysteem koperskeuzen. 

Het opzetten van een informatiesysteem heeft als doel kopersbegeleiding structureel 
en op dezelfde manier te laten werken. Daarnaast zorgt dit systeem ervoor dat gegevens 
eenvoudig opgevraagd kunnen worden door een andere kopersbegeleider of door de 
coördinator kopersbegeleiding wanneer een kopersbegeleider niet aanwezig is. Dit 
systeem dient minstens te bestaan uit een mappenstructuur, zowel fysiek als in het 
computersysteem, standaard lijsten, brieven, opdrachtbevestigingen en tekeningen. 
Daarnaast dient het systeem van alle afgeronde, lopende en projecten in voorbereiding 
alle gegevens met betrekking tot koperskeuzen te bevatten. Hieronder vallen de 
mogelijke standaard opties, de individuele wijzigingen, de sluitingsdata en de huidige 
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stand van koperskeuzen. Om dit proces beter te bewaken kan vooraf afgesproken 
worden op welke dag de offertes verstuurd worden en op welke dagen er gesprekken 
met kopers plaatsvinden. De overige dagen van de week zijn voor het uitwerken van de 
opties. 

3.3 Verkoopfase 

Geen maatregelen te nemen. 

3.4 Realisatiefase 

26 Te doorlopen stappen duidelijk omschrijven. 

Omdat de meeste mensen slechts eenmaal in hun leven een woning kopen zijn de 
meeste kopers leek op dit gebied. Om te voorkomen dat zij de rode draad door het 
koperskeuzeproces kwijtraken, dienen dus alle stappen in dit keuzeproces duidelijk 
omschreven en uitgelegd te worden. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een 
stappenplan met een checklist waarbij kopers kunnen afvinken wat al gedaan is en 
inplannen wat nog gedaan moet worden, waardoor kopers beter overzicht van het 
koperskeuzeproces houden. 

27 Relevante contactinformabe betrokken partijen afgeven aan koper. 

Net zoals de onderaannemers dienen ook de kopers alle relevante contactinformatie 
van het project te ontvangen. Deze informatie is niet dezelfde als die de onderaannemers 
krijgen, maar bestaat uit de adresgegevens en het telefoon- en faxnummer van de 
kopersbegeleider en de te bezoeken showrooms. 

28 Kopersbegeleiding moet de zesweekseplanning krijgen en bijhouden. 

Kopersbegeleiding moet de overallplanning van uitvoering krijgen en hierop globaal in 
de gaten houden wat de stand van zaken is. Daarnaast d.ient telkens de zesweekse 
planning van zowel de ruwbouw als de afbouw aan kopersbegeleiding verstrekt worden, 
zodat precies gezien kan worden wat de werkelijke stand van zaken is en of bepaalde 
wijzigingen nog doorgevoerd kunnen worden. De zesweekse planning van de ruwbouw is 
van belang voor eventuele grote bouwkundige wijzigingen. 

29 Instellen spreekuren kopersbegeleiding. 

Omdat het aanstellen van een g-eschikte coördinator kopersbegeleiding waarschijnlijk 
niet op korte termijn te realiseren is, dienen er spreekuren voor de kopers ingesteld te 
worden. De exacte tijden van deze spreekuren moeten worden opgenomen in de 
verkoopbrochure zodat de kopers vooraf op de hoogte zijn wanneer kopersbegeleiding te 
bereiken is. Daarnaast dienen er spreekuren voor de onderaannemers ingesteld te 
worden. Deze tijden moeten worden besproken tijdens het contracteren van deze 
partijen. 

30 Vaste contactmomenten met koper afspreken. 

Om de voortgang van het keuzeproces van de koper te bewaken dienen er vaste 
contactmomenten met de koper afgesproken te worden. Kopers hebben vaak geen 
gevoel bij de sluitingsdata. Door aan de sluitingsdata contactmomenten te koppelen zijn 
kopers eerder geneigd om keuzes gemaakt te hebben. Dit is vergelijkbaar met opdachten 
tijdens de opleiding. Als er verplichte contactmomenten zijn waarbij iets ingeleverd moet 
worden, of zodra er iets gepresenteerd dient te worden, zorgt de student wel dat 
opdrachten af zijn omdat het anders effect heeft op het eindcijfer. Door ook met kopers 
vaste contactmomenten af te spreken wordt de koper meer onder druk gezet om zaken 
tijdig gereed en ingeleverd te hebben. 
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31 Kopers informeren met onderbouwing over spelregels keuzemogelijkheden. 

Kopers snappen niet waarom bepaalde individuele wijzigingen wel en andere niet 
mogelijk zijn. De koper dient vooraf, dus door middel van de verkoopbrochure, 
geïnformeerd te worden wat de spelregels zijn en waarom deze spelregels er zijn. Ook 
tijdens het keuzeproces dient aan de koper uitgelegd te worden waarom bepaalde door 
de koper gewenste wijzigingen niet doorgevoerd kunnen worden. Hiermee wordt een deel 
van het hierboven genoemde onbegrip weggenomen en komt men tevens 
klantvriendelijker over. 

32 Beslissing kopersbegeleiding als bindend beschouwen. 

Wanneer kopersbegeleiding, al dan niet in overleg met uitvoering, beslist dat een 
individuele wijziging niet mogelijk is, moet deze beslissing ook als bindend wordt 
beschouwd. Het is niet de bedoeling dat de koper via de opdrachtgever alsnog de 
wijziging afdwingt. 

33 Functionarissen binnen Stam + De Koning instrueren over routing communicatie. 

Kopersbegeleiding is de enige verantwoordelijke met betrekking tot het afhandelen 
van koperswijzigingen. Om te voorkomen dat onderaannemers gegevens gaan zoeken 
via andere wegen wanneer kopersbege'leiding niet aanwezig is moeten de overige 
functionarissen binnen Stam + De Koning geïnstrueerd worden hoe hier mee om te gaan. 
Er zijn drie mogelijkheden, aangeven wanneer de betreffende kopersbegeleider wel te 
bereiken is; Verwijzen naar een andere kop@rsb@geleider; Of verwijzen naa.r de 
coördinator kopersbegeleiding (indien er een coördinator is, zie M 1). Het is in geen geval 
de bedoeling dat bijvoorbeeld werkvoorbereiding de gevraagde gegevens verschaft, 
omdat hierin het gevaar schuilt dat kopersbegeleiding niet op de hoogte is welke 
informatie is verstrekt. 

34 Vaststellen termijnen waarbinnen showroombezoeken afgerond dienen te zijn. 

In de Kruidenbuurt bleven veel kopers in gebreke wat betreft het tijdig bezoeken van 
de showrooms en daaropvolgend het maken van de keuzes. Om ervoor te waken dat de 
showrooms te weinig tijd over houden om zaken uit te werken dient vooraf een planning 
opgezet te worden waarin de uiterste bezoekdata aangegeven zijn. Let op: dit zijn niet 
de sluitingsdata, maar zijn hier wel op 9ebaseerd. De uiterste bezoekdata worden in 
overleg met de showrooms vastgelegd en worden bepaald door de benodigde tijd voor 
het uitwerken van de keuzes terug te tellen vanaf de sluitingsdatum van het betreffende 
onderdeel. Al deze uiterste bezoekdata kunnen in een schema worden gezet dat 
meegegeven wordt bij het eerste gesprek tussen kopersbegeleider en koper. 

35 Verantwoordelijkheid voor juiste bouwkundige onderlegger bij koper leggen. 

Kopers dienen zelf de plattegrond van de badkamer en toilet mee te nemen wanneer 
ze sanitair en tegels gaan uitzoeken bij de betreffende showrooms. Bij een aantal 
woningen kwam het voor dat de werkelijke afmetingen van de badkamer niet overeen 
kwamen met de afmetingen op de plattegrond die de koper had meegebracht. Gevolg bij 
één van de woningen was dat er te weinig tegels waren. De oorzaak was dat de koper 
zijn indeling van de badkamer had gewijzigd maar de standaard plattegrond had 
afgegeven bij de showrooms terwijl er wel een nieuwe plattegrond beschikbaar was. De 
tegels moesten bijbesteld worden waarbij er een risico is dat er een kleurverschil in de 
twee partijen zit, om maar niet te spreken van de extra kosten. Vooraf dient dus aan de 
koper duidelijk gemaakt te worden dat deze zelf verantwoordelijk is voor de juiste 
plattegrond met maatvoering. 

36 Kosten keuzeopties specificeren en omschrijven. 

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de algemene opvatting over 
aannemers is dat deze hun machtspositie misbruiken door extra hoge prijzen te vragen 
koperswijzigingen. Door prijzen op te delen in materiaal-, arbeid- voorbereidings- en 
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coördinatiekosten en BTW, al dan niet met of zonder opslagen en provisies, is het voor 
de 'koper inzichtelijk waarom wijzigingen (zoveel) geld kosten. Door hier met kopers 
openlijk over te communiceren kan bovengenoemde opvatting weggenomen worden. In 
de toekomst kan er eventueel gewerkt worden met een open begroting, zoals nu al met 
de projectontwikkelaar wordt gedaan. 

37 Geldigheidsduur aan offertes hangen voor snelle reactie van koper. 

Aangegeven is dat de tijd die onderaannemers en showrooms nodig hebben om 
koperswijzigingen uit te werken ongeveer twee tot drie weken kost. De grootste 
vertraging echter wordt veroorzaakt door de koper. Pas op het moment dat deze een 
akkoord geeft op de wijziging en deze ondertekend kan de wijziging definitief gemaakt en 
voorbereid worden. Door aan de offertes een geldigheidsduur te hangen kan dit proces 
van ondertekenen worden versneld. Als de koper bijvoorbeeld niet binnen twee weken 
heeft gereageerd vervalt de offerte met de bijbehorende prijs. 

38 Onderaannemers & showrooms direct voorzien van gegevens. 

Regelmatig komt het voor dat de informatievoorziening van en naar onderaannemers 
en showrooms niet soepel verloopt. Dit komt vooral doordat gegevens vrij laat pas naar 
de verschillende partijen worden verstuurd. Hierdoor heeft de betreffende 
onderaannemer betrekkelijk weinig tijd om zaken uit te werken en voor te bereiden, 
waardoor er fouten gemaakt kunnen worden. Ook in het geval van lange levertijden op 
niet courante onderdelen zorgt dit op de bouw voor extra stagnatie. 

39 Tweewekelijks contact tussen kopersbegeleiding en uitvoering. 

Er dient regelmatiger contact te zijn tussen kopersbegeleiding en uitvoering zodat ze 
elkaar beter ondersteunen. Met rege,lmatiger wordt verstaan minstens eenmaal per twee 
weken. Ten eerste dienen de zaken die betrekking hebben op het gebied van 
koperskeuzen, die voor uitvoering van belang zijn, dan besproken te worden. Daarnaast 
kunnen vragen van kopers in overleg met uitvoering worden beantwoord zodat er geen 
loze beloften worden gedaan. Het gevolg is dat enerzijds uitvoering beter op de hoogte is 
van de wijzigingen die komen, en anderzijds kopersbegeleiding beter op de hoogte is van 
de huidige stand van zaken. 

40 Wekelijkse terugkoppeling kopersbegel'eiding en onderaannemer & showrooms. 

Net als tussen kopersbegeleiding en uitvoering dient er regelmatiger contact plaats te 
vinden tussen kopersbegeleiding en de onderaannemers, zodat ook zij elkaar beter 
ondersteunen. Omdat de betrokken partijen zaken moeten voorbereiden is het wenselijk 
om eens per week de stand van zaken door te nemen. Hierdoor houden de 
onderaannemers nog voldoende ruimte om zaken tijdig op te pakken en aan te passen. 
Ook kunnen tijdens deze contacten vragen van kopers worden beantwoord zodat er geen 
loze beloften worden gedaan. Daarnaast worden de koperswijzigingen doorgesproken en 
moet bij de uitzonderlijke gevallen bekeken worden of de wensen van de kopers wel 
uitvoerbaar zijn op installatietechnisch gebied. 

41 Definitieve opdrachtbevestiging opstellen na verstrijken van sluitingsdata . 

Omdat er in de Kruidenbuurt verschillende 'definitieve' opdrachtbevestigingen in de 
omloop waren was het voor uitvoering en werkvoorbereiding erg lastig te bepalen welke 
nu de definitieve was. Daarbij kwam no9 dat er niet zorgvuldig omgesprongen werd met 
de datum op de opdrachtbevestiging, waardoor er verschillen zaten in bevestigingen met 
dezelfde datum. Door pas na het gereedkomen van de keuzes een bevestiging op te 
stellen is het risico kleiner dat door deze reden onduidelijkheden op de bouw ontstaan. 

Ten tweede heeft het opstellen van de definitieve opdrachtbevestiging na verstrijken 
van de sluitingsdata een extra voordeel. Het opstellen van een dergelijke bevestiging is 
een tijdrovende en secure klus. Omdat er maar één definitieve opdrachtbevestiging 
wordt opgesteld wordt hiermee tijd gewonnen dat in gesprekken met kopers gestoken 
kan worden. Ook het wijzigen van de opdrachtbevestiging vormt een risico omdat vaak 
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niet alle onderdelen aangepast worden. Voornamelijk het totaaloverzicht strookt 
regelmatig niet met de detailomschrijvingen van de verschillende onderdelen. 

42 Definitieve keuzeplattegrond opstellen na verstrijken van sluitingsdata. 

Hier geldt hetzelfde als in de vorige maatregel, door slechts één definitieve tekening te 
maken wordt voorkomen dat er verschillende tekening op de bouw terechtkomen die 
voor verwarring zorgen. Ook het tijdsaspect zoals benoemd in de vorige maatregel is hier 
van belang. 

43 Alle bouwkundige wijzigingen intekenen en omschrijven. 

Alle wijzigingen die de koper heeft gekozen, zowel de standaard opties als de 
individuele wijzigingen, dient kopersbegeleiding in te tekenen en te omschrijven. Dit is 
enerzijds voor de koper zodat inzicht wordt gegeven welke opties gekozen zijn. 
Anderzijds wordt miscommunicatie op de bouw voorkomen, door de gekozen opties 
zowel te tekenen a11s te omschrijven. Ter verduidelijking kunnen icoontjes met de 
bijbehorende nummering gebruikt worden bij de verschillende typen wijzigingen: 

1 1 :~[1 I Bouwkundige wijziging 1 
I~ Wijziging E-installatie 2 

~ Wijziging W-installatie 3 

~ Wijziging keuken 4 

Wijziging sanitair 5 

44 Alle installatietechnische WIJZigingen ilntekenen en omschrijven indien ze invloed 
hebben op het bouwkundige. 

Naast het intekenen van alle bouwkundige wijzi91ingen dienen op de plattegronden bij 
de definitieve opdrachtbevestiging ook alle installatietechnische wijzigingen ingetekend te 
worden wanneer dieze wijzigingen van invloed zijn op het bouwkundige. Hierbij kan men 
denken aan een sparing of een bouwkundige koof ten behoeve van een of meerdere 
leidingen. Zeker wanneer er grote bouwkundige ingrepen benodigd zijn voor de 
installaties is het van belang deze in te tekenen zodat uitvoering voorafgaand aan de 
afbouw op de hoogte is en eventuele maatregelen kan nemen. 

45 Bouwkundige onderleggers beschikbaar stellen via netwerk S+DK. 
46 Centrale controle versie bouwkundige onderleggers door kopersbegeleiding. 
47 Bij wijzigingen van onderleggers onderaannemers direct op de hoogte brengen. 

De laatste versies van alle tekeningen, zowel bouwkundig, installatietechnisch en 
tekeningen van onderaannemers moeten te allen tijde beschikbaar zijn voor de 
verschillende betrokken partijen. Uit onderzoek blijkt dat de beste manier om tekeningen 
te verspreiden is, deze beschikbaar te stellen op een afgeschermd gedeelte van het 
netwerk van Stam + De Koning. Door middel van een forum of een mailinglijst kunnen 
de onderaannemers op de hoogte worden gebracht wanneer er nieuwe of gewijzigde 
tekeningen zijn. Deze partijen zijn dan zelf verantwoordelijk ervoor te zorgen dat ze van 
elke tekening de laatste versie in bezit hebben. Dit geldt ook voor de tekeningen van de 
woningen waarop de door de koper gewenste wijzigingen zijn verwerkt. 

48 Kopers wijzigingen pas uitvoeren na ontvangst handtekening koper. 

Bij één woning in de Kruidenbuurt kwam het voor dat er een standaard optie was 
uitgevoerd zonder dat de koper had getekend of zelfs betaald. Nu pakte het in deze 
situatie goed uit, omdat er alsnog voor getekend en betaald werd. In een andere situatie 
is er een risico dat de koper niet akkoord gaat met de wijziging, waardoor er onnodig 
kosten gemaakt worden. 
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