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Voorwoord 

Voor u ligt het rapport dat ik heb geschreven in het kader van mijn afstudeeronderzoek met de titel 
"(Verplichte) Samenwerking, tussen projectontwikkelaar en aannemer". Het onderzoek heeft 
plaatsgevonden aan de Technische Universiteit Eindhoven, faculteit bouwkunde, mastertrack Real Estale 
Management and Development. 

Bij dezen wil ik graag de mensen bedanken die er mede voor gezorgd hebben dat dit rapport nu voor u 
ligt. In het bijzonder wil ik mijn afstudeerbegeleiders van de Technische Universiteit Eindhoven bedanken. 
De heldere adviezen en kritische input van Leonie van de Ven en Bert Mol hebben geleid tot een prettige 
samenwerking. 

Daarnaast wil ik Henk Weening van Merlens Planontwikkeling bedanken voor zijn geduldige en 
geïnteresseerde inzet. Zijn adviezen, tips en kennis hebben mij geholpen een goed beeld te krijgen van 
projectontwikkeling en de nauwe samenwerking met de aannemer. Samen met de overige medewerkers 
van Merlens Planontwikkeling Ad Govers en Chico Keulen heb ik in Weert een enorm leerzame en 
gezellige tijd meegemaakt. De prettige werksfeer heeft er mede toe geleid dat ik gedurende de hele 
afstudeerperiode geprikkeld en gemotiveerd ben gebleven. 

Ook wil ik de mensen bedanken die medewerking hebben verleend aan een aantal interviews en het 
verschaffen van overige informatie. 

Tot slot ben ik bijzondere dank verschuldigd aan mijn ouders, die mij a~ijd hebben ondersteund en in de 
gelegenheid hebben gesteld om deze studie af te ronden. Last but definitely not least mijn vriend Roei 
Frissen, die mij continue wist te motiveren en daarmee een enorme morele steun voor mij is geweest en 
die daarnaast ook het afstudeeronderzoek kritisch heeft gevolgd, bijgestuurd en verbeterd heeft. 

Eindhoven, mei 2007 

Dorine Piters 
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Samenvatting 
"Samenwerken is meer dan alleen elkaar niellegenwerken.1'1 

Projectontwikkeling is ontstaan doordat bouwondernemers en onroerendgoedmaatschappijen gingen 
investeren in het verwerven van braakliggende terreinen. Bouwbedrijven gingen hun activiteiten uitbreiden 
met acquisitie om continuïteit te behouden in hun bouwproductie. De groei van projectontwikkeling en de 
trend dat steeds meer aandacht uitging naar projectontwikkeling heeft ertoe geleid dat veel ontwikkelende 
bouwers ofwel een aparte afdeling, ofwel een aparte onderneming voor projectontwikkeling oprichtten. De 
aanleiding voor dit onderzoek is het signaal uit de markt dat bij een groot aantal ontwikkelende bouwers 
bepaalde verwachtingen en verplichtingen ontstaan tussen projectontwikkelaar en 'eigen' aannemer. Die 
verwachtingen en verplichtingen kunnen objectiviteit en concurrentie binnen de samenwerking in de weg 
staan. De vraag hierbij is óf en welke invloed een vast samenwerkingsverband heeft op de kwaliteit van 
een te ontwikkelen project. Hiervoor is de volgende probleemstelling opgesteld: 

Wal zijn de kenmerken van (verplichte) samenwerking tussen projectontwikkelaar en aannemer binnen 
hel ontwikkelingsproces en hoe kunnen deze kenmerken worden omgezet in input voor een 
beslissingsandersleunend model, dat door de projectontwikkelaar bij elk te ontwikkelen pro;ect kan 
worden gebruikt ter ondersteuning van de keuze tussen het project aanbesteden of laten reafiseren door 
de 'eigen ' aannemer? 

Het doel is daarbij het opstellen van een beslissingsondersteunend model, dat door de 
projectontwikkelaar kan worden gebruikt om te beslissen welke projecten hij door de 'eigen' aannemer 
laat uitvoeren en welke hij het beste kan aanbesteden, ten einde alle projecten met een optimaal 
projectresultaat op te leveren. Voor het ontwikkelen van het model zijn verschillende begrippen 
onderzocht, zoals projectontwikkeling, projectontwikkelaar, project, aannemer en samenwerking. 

Analyses 
Er kunnen verschillende typen projectontwikkelaars worden onderscheiden, die alle een andere aanpak 
van projectontwikkeling hebben. De belangrijkste verschillen komen naar voren in de kenmerken van de 
ontwikkelaar als: type, capaciteit, specialisme en beleid. Deze kenmerken vormen daarom een belangrijke 
input voor het ontwikkelen van een modeL Het beleid is min of meer bepalend voor de manier van aanpak 
van projectontwikkeling. Het beleid bepaalt de financiële en kwalitatieve doelstellingen, de korte en lange 
termijn visie, (strategische) samenwerkingsverbanden en welk soort projecten de projectontwikkelaar wil 
ontwikkelen. 

Wanneer de ontwikkelaar door acquisitie een locatie verwerft, zal hij eerst kijken wat de mogelijkheden 
van de locatie zijn en vervolgens of het project voor hem haalbaar is. De kenmerken van het project 
moeten aansluiten op de kenmerken van de projectontwikkelaar en passen binnen het projectprofiel dat 
opgesteld is in het beleid. Wanneer het project intern haalbaar lijkt is het van belang gedurende het 
ontwikkelingsproces het project goed te managen. Projectmanagement is gebaseerd op faseren, 
beheersen, beslissen en samenwerken. 

Bij de realisatie van het project komt de samenwerking tussen de projectontwikkelaar en aannemer naar 
voren. Voor een optimaal projectresultaat is het van groot belang dat die samenwerking goed verloopt, 
maar vooral dat de aannemer (het meest) geschikt is om het project te realiseren. Die geschiktheid komt 
naar voren in het aansluiten van de kenmerken van de aannemer op de kenmerken van het project en de 
projectontwikkelaar. De kenmerken van de aannemer zijn type, specialisme, capaciteit en beleid. Deze 
hoofdkenmerken kunnen uitgebreid onderverdeeld worden om een beeld te krijgen van de kwaliteiten van 
de aannemer. 

1 Henk Weening, maart 2007 
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Samenwerken is een belangrijk aspect bij projectontwikkeling en projectmanagement. De 
projectontwikkelaar kan immers niet alles alleen doen en door ervoor te zorgen dat er goede 
samenwerkingsverbanden worden gesloten met andere actoren, is de projectontwikkelaar in staat 
projectactiviteiten, taken, verantwoordelijkheden en risico's te delen of over te dragen. Het is echter van 
groot belang ervoor te zorgen dat samenwerking ook daadwerkelijk een positief effect heeft op de 
organisatie en op de projectresultaten (zowel kwalitatief als financieel). De focus van dit onderzoek ligt op 
projectontwikkelaars, die een al dan niet verplichte of strategische samenwerking hebben met een 
aannemer. Het gevaar dreigt dat in een dergelijke situatie de projectontwikkelaar projecten gunt aan deze 
vaste aannemer, maar waarbij het zou kunnen zijn dat deze projecten wellicht optimaal passen bij de 
expertise en kenmerken van de aannemer. 
Binnen dit onderzoek is een beslissingsondersteunend model ontwikkeld, dat de projectontwikkelaar in 
staat stelt om op een objectieve manier te beoordelen of de vaste aannemer (het meest ) geschikt is voor 
het te ontwikkelen project. 

Beslissingsondersteunend model 
De ontwikkeling van het beslissingsondersteunend model is opgebouwd uit drie stappen. Op basis van 
het verwerken van de input uit het onderzoek wordt een eerste opzet van het model gemaakt, dit heet het 
model vóór toetsing. Om het model uiteindelijk in de praktijk toe te kunnen passen is het model 
vervolgens getoetst. De doelstelling van de toets in dit onderzoek is een evaluatie op compleetheid en 
correctheid van het model. Hiervoor is het model voor twee projecten van Merlens Planontwikkeling 
ingevuld. Ten aanzien van de resultaten van de toets kan onderscheid worden gemaakt tussen resultaten 
t.a.v. de getoetste projecten en resultaten t.a.v. het model. De resultaten van de toets zijn tot slot verwerkt 
in het definitieve beslissingsandersleunend model. 

Het beslissingsondersteunend model is opgebouwd uit een Quickscan en een Detailscan. In de 
Quickscan worden eerst de kenmerken van de projectontwikkelaar en het project ingevuld. Deze 
kenmerken worden vervolgens met elkaar gematcht in een haalbaarheidsscan. Vervolgens worden de 
kenmerken van de 'eigen' aannemer vergeleken met de kenmerken van het project. Het resultaat van de 
Quickscan is een advies of de 'eigen' aannemer geschikt lijkt op basis van de kenmerken type, capaciteit 
en beleid. 
In de detailscan wordt eerst aan de hand van een beslisboom gekeken welke Uuridische) verplichtingen 
de ontwikkelaar heeft, die invloed hebben op de keuze tussen aanbesteden of 'eigen' aannemer. 
Wanneer uit de beslisboom blijkt dat de ontwikkelaar met de 'eigen' aannemer mag/moet samenwerken, 
worden de meer getailleerde kenmerken van de aannemer en het project met elkaar vergeleken. Uit de 
detailscan volgt een definitief advies (output) of de 'eigen' aannemer geschikt lijkt om lhet project te 
realiseren of dat de projectontwikkelaar het project beter kan aanbesteden. 

Het invullen van het beslissingsondersteunend model geschiedt op basis van verwachtingen ten aanzien 
van de 'eigen' aannemer. Aangezien deze verwachtingen gebaseerd zijn op ervaringen uit eerdere of 
vaste samenwerking kan het beslissingsondersteunend model in een vroeg stadium van het 
ontwikkelingsproces worden gebruikt. De Quickscan kan in de (pré)initiatieffase worden ingevuld, de 
Detailscan in de initiatief- of planontwikkelingsfase. De criteria voor het invullen van het model zijn: 
• Het model wordt door de projectontwikkelaar ingevuld; 
• De projectontwikkelaar heeft een vast samenwerkingsverband met een aannemer, waarbij (sommige) 

projecten verplicht door 'eigen' aannemer moeten worden gerealiseerd; 
• Het model dient om te toetsen of de 'eigen' aannemer geschikt is om het project te realiseren; 
• Het model kan bij elk te ontwikkelen project gebruikt worden. 

Conclusies 
Dit onderzoek heeft geleid tot een beslissingsondersteunend model, dat door de projectontwikkelaar bij 
elk te ontwikkelen project kan worden gebruikt ter ondersteuning van de keuze tussen het project 
aanbesteden of laten realiseren door de 'eigen' aannemer. 
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1. Inleiding 

1. 1 Aanleiding 
Projectontwikkeling is ontstaan, doordat bouwbedrijven (en later ook andere ondernemingen) hun 
activiteiten in het bouwproces gingen uitbreiden met acquisitie om de continuïteit van de bouwproductie te 
kunnen handhaven. Er kunnen verschillende typen projectontwikkelaars worden onderscheiden, die 
worden gekenmerkt door hun ontstaansgeschiedenis en het doel dat ze met het ontwikkelen van 
projecten voor ogen hebben. De ontstaansgeschiedenis en het beleid hebben invloed op de doelstelling 
en daarmee op de manier van ontwikkelen. 
Dit onderzoek gaat over samenwerking binnen het ontwikkelingsproces. De nadruk ligt hierbij op de 
samenwerking tussen de projectontwikkelaar en de aannemer in de précontractuele procedure. 
Onderwerpen die hierbij aan de orde komen zijn: wat actoren van elkaar verwachten, op welke basis 
wordt samengewerkt, hoe deze samenwerking kan worden vastgelegd en hoe actoren kunnen 
interpreteren wat is vastgelegd. 
Aanleiding van het onderzoek is het signaal uit de markt, dat veel projectontwikkelaars te maken hebben 
met een verplichte samenwerking. Met name bij ontwikkelende bouwers is er vaak sprake van bepaalde 
verwachtingen en verplichtingen tussen de ontwikkelaar en de 'eigen' aannemer, waarbij projecten min of 
meer gedwongen door de ontwikkelaar worden gegund aan de 'eigen' aannemer zonder enige vorm van 
aanbesteden. In dit onderzoek wordt gekeken naar het ontwikkelingsproces, de samenwerking tussen 
ontwikkelaar en aannemer en de verschillen tussen verplichte samenwerking en de onafhankelijke 
aanbestedingsprocedure. De vraag hierbij is of verplichte samenwerking invloed heeft op het 
projectresultaat en of de ontwikkelaar sommige projecten wellicht beter door een andere aannemer kan 
laten realiseren. Er is in elk geval aanleiding om te veronderstellen dat veel ontwikkelaars een verplichte 
samenwerking hebben met een aannemer en dat deze samenwerking (soms negatieve) gevolgen kan 
hebben voor het resultaat van de te ontwikkelen projecten en daarmee de continuïteit van de 
onderneming. 

1.2 Probleemstelling 
In het kader van het onderzoek is de volgende probleemstelling opgesteld: 

Wat zijn de kenmerken van (verplichte) samenwerking tussen projectontwikkelaar en aannemer binnen 
het ontwikkelingsproces en hoe kunnen deze kenmerken worden omgezet in input voor een 
beslissingsandersleunend model, dat door de projectontwikkelaar bij elk te ontwikkelen project kan 
worden gebruikt ter ondersteuning van de keuze tussen het project aanbesteden of laten realiseren 
door de 'eigen' aannemer? 

Met daarbij de volgende deelvragen: 
• Wat is projectontwikkeling en wat is de relatie tussen projectontwikkeling en management? 
• Wat zijn de kenmerken van de projectontwikkelaar? 
• Wat zijn de kenmerken van een project en welke rol speelt projectmanagement binnen het 

ontwikkelingsproces? 
• Wat zijn de kenmerken van de aannemer? 
• Wat is samenwerking: 

Wat is een précontractuele procedure en welke procedures kunnen worden onderscheiden bij de 
voorbereiding op een samenwerkingscontract tussen ontwikkelaar en aannemer? 
Welke samenwerkingsvormen en -modellen kunnen worden onderscheiden? 
Wat is een aannemingscontract, wat wordt hierin vastgelegd en hoe kan worden geïnterpreteerd 
wat is vastgelegd? 

• Op welke manier kan het model worden opgesteld, op welke manier kan het model getoetst worden en 
wat zijn de resultaten van deze toets? 
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1.3 Doelstelling 
Door middel van literatuurstudie en onderbouwing van die literatuur uit de praktijk, wordt getracht 
kenmerken van de individueel behandelde onderwerpen om te zetten in input voor een 
beslissingsondersteunend model. Die kenmerken zijn gebaseerd op het onderscheid tussen verplichte of 
vrije samenwerking. Ze betreffen de gevolgen van beide vormen van samenwerking op het 
projectresultaat Uiteindelijk is het van belang dat de projectontwikkelaar, waarbij sprake is van een 
bepaalde vorm van verplichte vaste samenwerking met de 'eigen' aannemer, bij elk project het model kan 
doorlopen om te beslissen of het voor hem en de kwaliteit van het project gunstiger is het project aan te 
besteden of door de 'eigen' aannemer laten uitvoeren. In het kader van het onderzoek is de volgende 
doelstelling opgesteld: 

Het opstellen van een beslissingsandersleunend model, dat in de (pré)initiatieffase van elk te ontwikkelen 
project, door de projectontwikkelaar kan worden gebruikt ter ondersteuning van de keuze tussen het 
project aanbesteden of laten realiseren door de 'eigen' aannemer. 

1. 4 Onderzoeksopzet 
Voor het uitvoeren van het onderzoek is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is verdeeld 
in 5 stappen. De opbouw van het rapport loopt parallel aan de stappen in het plan van aanpak. De eerste 
stap is het vooronderzoek met de aanleiding, probleemstelling, doelstelling en onderzoeksopzet. In dit 
hoofdstuk wordt het vooronderzoek toegelicht (H1). 
De tweede stap is de analyse. De analyse is gebaseerd op een literatuurstudie. Er worden verschillende 
begrippen geanalyseerd. Allereerst het begrip projectontwikkeling (H2). Vervolgens word1 het begrip 
projectontwikkelaar en de kenmerken die daaraan gekoppeld kunnen worden behandeld in hoofdstuk 3. 
Uit het beleid en de kenmerken van de projectontwikkelaar wordt gekeken welk soort projecten hij kan/wil 
ontwikkelen. De kenmerken van het project en de invloed van projectmanagement worden behandeld in 
hoofdstuk 4. Vervolgens worden de kenmerken van de aannemer behandeld in hoofdstuk 5. Bij de 
realisatie is het van belang dat de projectontwikkelaar en de aannemer met elkaar samenwerken. In dit 
onderzoek speelt samenwerking een zeer belangrijke rol. Samenwerking en met name de (verplichte) 
samenwerking tussen projectontwikkelaar en aannemer wordt omschreven in hoofdstuk 6. Onderwerpen 
als précontractuele procedure en aannemingscontract worden in dit hoofdstuk verder toegelicht. 
De derde stap is de onderbouwing van de literatuur. Door middel van interviews worden voorwaarden en 
maatregels opgesteld voor het later te ontwikkelen model. 
De vierde stap is het ontwikkelen van het beslissingsondersteunend model. Eerst wordt het model 
ontwikkeld en vervolgens getoetst (H7). De resultaten van de toets worden verwerkt in het model. 
Wanneer het model (nog) niet blijkt te voldoen, dient het worden bijgesteld. Wanneer het model is 
afgerond en voldoet aan de voorwaarden en maatregels kan het onderzoek worden afgerond. 
De afronding is de vijfde en laatste stap. In deze stap worden conclusies en aanbevelingen geformuleerd. 
Deze worden omschreven in hoofdstuk 8, tevens het laatste hoofdstuk van de rapportage. 

Het plan van aanpak wordt weergegeven in figuur 1.1. 
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2. Projectontwikkeling 

2. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het begrip projectontwikkeling toegelicht. Daarvoor wordt eerst een 
begripsomschrijving gegeven (§2.2). In §2.3 wordt een korte omschrijving gegeven van de historie van 
projectontwikkeling. Vervolgens wordt de relatie tussen projectontwikkeling en management toegelicht in 
§2.4. Tot slot wordt dit hoofdstuk afgesloten met een conclusie (§2.5). 

2.2 Begripsomschrijving 
Door het unieke karakter van projecten en daarmee projectontwikkeling is geen eenduidige definitie van 
het begrip te formuleren. Het is een complex proces dat op verschillende manieren kan worden 
uitgevoerd. Sinds het ontstaan van projectontwikkeling zijn verschillende definities gevormd. Onderstaand 
een kleine selectie van deze definities: 

"Het door een organisatie opsporen van een behoefte aan bouwproducten en het vervolgens voor eigen 
rekening en risico nemen en handhaven van initiatieven tot een bouwproces in enge zin. En wel zodanig 
dat zich in onderlinge samenhang en gefaseerd de voorbereiding, de uitvoering en de begeleiding 
voltrekken. ''Z 

"Het voor eigen rekening en risico projecten voor de markt tot stand brengen vanaf het initiatief tot en met 
de ingebruikstelling. ''3 

"Projectontwikkeling is het voor eigen rekening en risico initiëren, organiseren, uitvoeren (c.q. doen 
uitvoeren) en coördineren van alle taken die nodig zijn voor het vervaardigen en/of opwaarderen van 
onroerende zaken, inclusief het aankopen van de daarvoor benodigde opstallen enlof grond. "4 

"Projectontwikkeling is het op eigen initiatief- zonder oogmerk tot zelf exploiteren en zekerheid van een 
afnemer- voor eigen rekening en risico tot stand brengen van een of meer bouwprojecten voor de markt, 
via het integreren en coördineren van de benodigde professionele kennis en kunde afgestemd op de 
(aangenomen) vraag van een beoogde specifieke doelgroep of afnemer, c.q. gebruiker, waarbij die 
betrokkenheid zich uitstrekt tot de fase van ingebruikneming, dan wel korter indien het project eerder 
verkocht wordt. '5 

Ondanks de verschillende opvattingen van het begrip is er een aantal aspecten, dat elke keer terugkomt. 
Allereerst dat de projectontwikkelaar ontwikkelt voor eigen rekening en risico. Hij neemt voor 
gebruiker/opdrachtgever het initiatief, waarbij hij gebruik maakt van zijn vermogen om te investeren en 
neemt daarbij de risico's over. Aangezien hij voor eigen rekening en risico ontwikkelt, is het van belang 
dat hij de continuïteit van zijn onderneming kan waarborgen. Deze continuïteit ontstaat door het optimaal 
(laten) realiseren van de projecten en daarmee wordt bedoeld de kwaliteit van het project zelf, maar ook 
van de ontwikkeling en uitvoering daarvan. De kwaliteit van de ontwikkeling uit zich in de kerntaken van 
de ontwikkelaar: initiëren, organiseren, (laten) realiseren en coördineren van de projecten. Om 
projecten te kunnen realiseren wordt voor elk project een organisatie opgericht, waarbij de ontwikkelaar 
als centrale partij deze organisatie moet leiden. Vooral bij het coördineren en organiseren komt de 
centrale rol naar voren in de samenwerking met andere actoren die betrokken zijn bij het 
ontwikkelingsproces. Management is daarbij een belangrijk aspect voor de ontwikkelaar. Uit 

2 A.P. Dreimuller, Taak en plaats van de projectontwikkelaars, 1980 
3 P.P Kohnstamm & P.G.M. Wetten, Inleiding vastgoedkunde, 1990 
4 F.J.M. de Kousemaeker, Praktijkaspecten vastgoed, 1998 
s Prof. Ir. W.G. Keeris MRICS, Vastgoedbeeer lexicon, 2001 
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bovengenoemde aspecten van de ontwikkeling, is in het kader van dit onderzoek een eigen definitie 
geformuleerd: 

"Projectontwikkeling is het voor eigen rekening en nsico initiëren, organiseren, (laten) realiseren en 
coördineren van projecten, waarbij elk uniek project door middel van management optimaal wordt 
ontwikkeld, van initiatief tot en met oplevering, door een centraal sturende marktpartij 
(projectontwikkelaar)." 

2.3 Historie 
De manier waarop een nieuw te ontwikkelen project hedendaags wordt aangepakt is zeker niet zoals dat 
vroeger werd gedaan. In Nederland startte de ontwikkeling rond 1900, wanneer door bouwondernemers 
en onroerendgoedmaatschappijen investeringen werden gedaan in het verwerven van braakliggende 
terreinen. Voor het verwerven van gronden was samenwerking en overleg met gemeenten noodzakelijk, 
waardoor de overheid een relatief grote invloed kreeg in het bouwproces, mede dankzij de rol van 
corporaties. Tijdens en kort na de oorlog, was de rol van de gemeenten nog steeds dominant aanwezig, 
maar toch ontstond er ruimte voor private ondernemingen. Vanaf 1950-1960 kan er gesproken worden 
over projectontwikkeling zoals wij dat nu kennen. De groeiende behoefte aan bouwproductie, toenemende 
complexiteit van het bouwproces en de behoefte aan continuïteit van de ondernemer waren de oorzaken 
van de opkomst van de projectontwikkeling. Door de positieve economische ontwikkelingen werd de 
vraag naar vastgoed steeds groter. Bouwbedrijven gingen hun activiteiten in het bouwproces uitbreiden 
met acquis~ie om de continuïteit van de bouwproductie te kunnen handhaven. Het doen van acquisitie en 
het nemen van initiatief heeft ertoe geleid dat bouwondernemingen en later ook beleggers, banken, 
architecten en corporaties aparte afdelingen gingen creëren ten behoeve van projectontwikkeling. 
Daarnaast waren er ook marktpartijen, die een speciale onderneming oprichtten, die enkel gericht was op 
ontwikkelen en daarmee op het sturen van partijen binnen het bouwproces. Dit zijn de zelfstandige 
ontwikkelaars. Zo kunnen naast de zelfstandige ontwikkelaars, verschillende typen projectontwikkelaars 
worden onderscheiden, die worden gekenmerkt door hun ontstaansgeschiedenis en het doel dat ze met 
het ontwikkelen van projecten voor ogen hebben. De ontstaansgeschiedenis en doelstelling hebben 
invloed op het ontwikkelingsproces. Bij dat proces zijn verschillende actoren betrokken, waarbij de 
projectontwikkelaar als centrale partij binnen dat web van actoren, voor eigen rekening en risico, projecten 
ontwikkelt, met de intentie om elk uniek project optimaal te realiseren. Hierbij speelt samenwerken een 
belangrijke rol. 
Het imago van projectontwikkeling was (en is nog steeds) niet positief. Projectontwikkelaars werden 
vooral gezien als "zakkenvullers die stukken grond voor de neus van anderen wegkaapten" om uiteindelijk 
zoveel mogelijk winst te maken en hun eigen bankrekening te spekkens. Met de oprichting van de 
NEPROM (Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen) in 1974 zou daar 
verandering in komen. Om lid te worden van deze vereniging moet de ontwikkelaar voldoen aan bepaalde 
eisen om de maatschappelijke betrokkenheid bij de consument hoog te houden. Die maatschappelijke 
betrokkenheid zorgt ervoor dat de ontwikkelaar de wensenleisen van de consument ten aanzien van 
kwaliteit kent en dat het aanbod hierop afgestemd wordt. Door die verschuiving van de primaire 
doelstelling van winst naar kwaliteit, is het clichébeeld en imago van zakkenvuller iets verbeterd. Tot 
op heden is het bewaken van de kwaliteit belangrijk binnen de projectontwikkeling. Zeker omdat de laatste 
jaren de consument steeds mondiger (en veeleisender) wordt Om in te kunnen spelen op de steeds 
grotere vraag naar kwaliteit speelt projectmanagement een belangrijke rol, waarbij faseren, beheersen, 
beslissen en samenwerken centraal staan. 
Inmiddels is projectontwikkeling niet meer weg te denken in de vastgoedmarkt en wordt het imago 
langzaam aan steeds beter. 

6 Ir. C. de Reus, gastcollege projectontwikkeling Johan Malser, 2006 
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2.4 Projectontwikkeling en Management 
In aansluiting op het begrip projectontwikkeling wordt een aantal omschrijvingen gegeven voor het begrip 
management. Prof. Ir. Keeris geeft in de Vastgoed lexicon drie verschillende omschrijvingen van het 
begrip7: 

'Management is een algemeen gehanteerd, niet gespecificeerd begrip waarmee het geheel aan 
activiteiten wordt aangeduid met betrekking tot het bestuur van ondernemingen en organisaties' 

'Management is het geheel aan activiteiten c.q. functies, welke gericht zijn op het bieden van richting en 
samenhang aan het handelen van betrokkenen binnen een organisatie, om zodoende de processen te 
sturen" 

'de (min of meer) beleidsverantwoordelijke, effectieve en economische planning en de daarop 
afgestemde regulering van de activiteiten van een onderneming, teneinde invulling te geven aan de 
bepaalde doel- en taakstellingen, binnen het kader van een proces' 

Uit de begripsomschrijvingen volgt een aantal aspecten, dat van belang is bij management en waarmee 
wordt aangegeven dat management aansluit op projectontwikkeling. Het gaat bij management om een 
geheel aan activiteiten binnen een organisatie of onderneming. Bij deze activiteiten draait het om 
richting en samenhang bieden voor betrokken actoren, het besturen van onderneming en!of 
organisatie en het sturen van processen. De functie van management is uiteindelijk om invulling te 
geven aan doel- en taakstellingen binnen processen. Uit de omschrijvingen is een eigen 
begripsomschrijving geformuleerd: 

'Management betreft de activlfeiten binnen een onderneming, die richting en samenhang bieden aan de 
organisatie en betrokken actoren, voor het sturen van een proces, ten einde de bepaalde doel- en 
taakslei/ingen te kunnen bereiken.' 

Management kan onderverdeeld worden in strategisch, tactisch en operationeel management. Strategisch 
management is het geheel aan activiteiten die betrekking hebben op de vormgeving van de toekomst voor 
de onderneming en haar positie in de markt. Het zijn de te maken keuzen en te nemen beslissingen 
waarmee de ondernemer zich voor langere tijd vastlegt. Tactisch management sluit aan op het strategisch 
management en is gericht op het uitwerken van de gekozen beleidsrichting en het creëren van de 
voorwaarden om deze uitvoerbaar te maken. Operationeel management geeft invulling aan het beleid en 
de gestelde ondernemingsdoelstellingen. Het management is daardoor sterk functioneel gerichF. De 
begrippen strategisch-, tactisch- en operationeel management kunnen binnen de projectontwikkeling 
worden vertaald naar respectievelijk programma-, proces- en projectmanagement8. 

Programma 

Proces 

Project 

Figuur 2. 1 Managementniveaus 

7 Prof.ir. W.G. Keeris MRICS, Vastgoedbeheer lexicon, 2001 
8 E. Pleijte, Krachtenspel in een kaartspel, 2005 
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Programmamanagement is het managen van de onderneming en daarmee verschillende projecten 
tegelijkertijd. Procesmanagement is het managen van het ontwikkelingsproces van initiatief tot en met 
oplevering. Daarbij ligt de nadruk op het proces. Projectmanagement is het managen van het project en 
hierbij ligt de nadruk vooral op het projectresultaat 

Programmamanagement 
Programmamanagement is het managen van de onderneming en zorgdragen voor continuïteit. 
Kenmerken, doelstelling en het beleid van de onderneming zijn van invloed op het 
programmamanagement In het beleid van een onderneming wordt vastgelegd wat de langetermijn 
doelstelling is en op welke manier deze doelstelling bereikt moet worden. Aspecten als langdurige 
samenwerkingsverbanden en andere contracten, afspraken en verbanden spelen hierbij een belangrijke 
rol. Bij programmamanagement gaat het om programmeren, besturen, autoriseren, afstemmen en 
samenwerken9• Goed programmamanagement kan de ontwikkelaar helpen bij het plannen van 
verschillende projecten. Welke projecten hij kan aannernen is afhankelijk van de capaciteit (financieel en 
praktisch), specialisme, doelstelling en de planning ten aanzien van lopende projecten. Wanneer op basis 
van deze aspecten ruimte is binnen de organisatie om te ontwikkelen, start de acquisitie. 

Procesmanagement 
Procesmanagement vormt de link tussen het programmamanagement en projectmanagement. Er vindt 
een verschuiving plaats van het managen van de onderneming naar het managen van een project, 
waarbij de nadruk ligt op het te doorlopen ontwikkelingsproces (beleidsmatige en organisatorische 
aspecten) en niet op het project zelf (inhoudelijk aspecten). Procesmanagement speelt zich vooral af in de 
beginfasen van het ontwikkelingsproces. De belangrijke beslissingen die in de eerste fasen worden 
genomen vallen daardoor onder het procesmanagement De ontwikkelaar richt zich als de 
procesmanager op de volgende aspecten9: 

• Organisatie van samenwerking tussen verschillende partijen; 
• Organisatie van het besluitvormingsproces; 
• Projectorganisatie; 
• Communicatie. 

Deze aspecten sluiten aan op het projectmanagement. Goed procesmanagement kan er toe leiden dat 
het project inhoudelijk ook makkelijker/beter te managen is. 

Projectmanagement 
Projectmanagement is het managen van projecten met de nadruk op de inhoud van het project en de 
daadwerkelijke uitvoering van de projectactiviteiten (taken). Het unieke karakter en de toenemende 
complexiteit van projecten, zorgen ervoor dat projectmatig werken steeds vaker wordt toegepast. Voor 
projectmatig werken is het van belang dat er een duidelijk projectresultaat wordt omschreven, het begin, 
verloop en einde van het proces worden vastgelegd en dat randvoorwaarden worden opgesteld en 
toegepast. Kenmerken van een project spelen een belangrijke rol bij projectmanagement. De volgende 
kenmerken kunnen worden onderscheiden9: 

• Unieke (of niet vaak voorkomende) elementen; 
• Multidisciplinair karakter. Projecten vragen de inzet van meerdere deskundigheden, waarbij 

samenwerken binnen de organisatie of met andere actoren van belang is; 
• Risico en onzekerheden. Elk project zorgt door het unieke karakter voor risico en onzekerheid of het 

projectresultaat bereikt wordt. 

Bij projectmanagement gaat het om faseren, beheersen, beslissen en samenwerken. Aangezien 
projectmanagement in dit onderzoek een belangrijke rol speelt, wordt het begrip in hoofdstuk 4 (project) 
uitgebreider toegelicht. 

9 G. Wijnen, T van der Tak , Programmamanage ment, 2002 
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2. 5 Conclusie 
Uit de omschrijving van de historie blijkt dat projectontwikkeling ontstaan is, doordat aannemers (en 
overige vastgoedondernemingen) gingen investeren in het verwerven van locaties en zich naast hun 
kernactiviteit ook gingen bezig houden met het ontwikkelen. Het belang van de ontstaansgeschiedenis uit 
zich in de verschillende typen projectontwikkelaars en hun manier van aanpak van projectontwikkeling. 
Later in deze rapportage wordt toegelicht welke invloed dit heeft op het ontwikkelingsproces. 

'Projectontwikkeling is het voor eigen rekening en risico initiëren en managen van projecten, waarbij elk 
uniek project door middel van faseren, beheersen en beslissen optimaal ontwikkeld wordt, van initiatief tot 
en met oplevering, door een centraal sturende marktpartij (projectontwikkelaar)." 

Uit deze begripsomschrijving volgen kenmerken van projectontwikkeling: 
• Eigen rekening en risico; 
• Initiëren, organiseren, (laten) realiseren en coördineren van de projecten; 
• Management. 

Uit de kenmerken van projectontwikkeling volgt, dat het gaat om het voor eigen rekening en risico 
ontwikkelen. Belangrijkste taken voor de projectontwikkelaar zijn daarbij het initiëren, organiseren, (laten) 
realiseren en coördineren. Management speelt hierbij een belangrijke rol. Om een zo goed mogelijk 
projectresultaat te krijgen en rekening (en risico zo veel mogelijk te beheersen) is het van belang de 
onderneming en de te ontwikkelen projecten te managen. Voor management wordt de volgende definitie 
gegeven: 

'Management is het geheel aan activiteiten binnen een onderneming, welke gericht zijn op richting en 
samenhang bieden aan de organisatie en betrokken actoren, \roor het sturen van een proces ten einde de 
bepaalde doel- en taakstellingen te kunnen bereiken. ' 

Management van een projectontwikkelingsorganisatie kan onderverdeeld worden op drie niveaus: 

Programma 

Proces 

Project 

Management van de organisatie. Op dit niveau worden strategie, beleid en doelstelling 
van de onderneming bepaald. De continuïteit van de onderneming wordt gemanaged 
door middel van programmeren, besturen, autoriseren, afstemmen en samenwerken; 
Management van de ontwikkelingsprocessen. Op dit niveau wordt een link gemaakt 
tussen programma- en projectmanagement. Strategie, beleid en doelstelling van de 
onderneming worden vertaald in de processen. Het betreft de beleidsmatige en 
organisatorische aspecten en niet de inhoudelijke aspecten van een project; 
Het managen van een te ontwikkelen project, door middel van faseren, beheersen, 
beslissen en samenwerken. 

Het belang van management voor dit onderzoek ligt op programmaniveau vooral in het strategie, beleid 
en doelstelling, die bepalend zijn voor de keuze voor projecten; en daarnaast ten aanzien van de 
(eventuele) strategische, langdurige, vaste samenwerkingsverbanden die de ontwikkelaar heeft met 
bepaalde actoren. Op procesniveau ligt het belang in beleidsmatige en organisatorische aspecten ofwel 
het plan van aanpak en de inrichting van de projectorganisatie. Op projectniveau ligt het belang in de 
inhoudelijke aspecten en de uitvoering van het plan van aanpak. 
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3. Projectontwikkelaar 

3. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het begrip projectontwikkelaar toegelicht. Daarvoor wordt in §3.2 het begrip 
omschreven. Voor dit onderzoek is het van belang welke kenmerken gekoppeld kunnen worden aan de 
projectontwikkelaar. In §3.3 worden de verschillende typen behandeld, in §3.4 het specialisme, in §3.5 de 
capaciteit en in §3.6 het beleid. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie (§3.7). 

3.2 Begripsomschrijving 
Er kunnen verschillende begripsomschrijvingen worden gegeven voor het begrip projectontwikkelaar. 

"Een projectontwikkelaar investeert risicodragend in de totstandkoming van vastgoedobjecten. Om de 
continuïteit van zijn onderneming niet in gevaar te brengen dient hij bij uitstek te beschikken over 
deskundigheid op het gebied van risicoanalyse en risicoreductie. Een projectontwikkelaar coördineert het 
vastgoedontwikkelingsproces en is betrokken vanaf het initiatief tot aan de ingebruikname van het 
vastgoed. Hierbij is hij in principe de partij die de ontwikkelingsrisico's van het proces draagt. ·~a 

"Een partij binnen de vastgoedmarkt, welke is actief als initiator en drager van financiële risico's 
betrokken is bij projectontwikkelingsactiviteiten in de vastgoedmarkt."11 

Er is een aantal typerende aspecten voor een projectontwikkelaar. Van belang is dat de ontwikkelaar 
initiatiefnemer is voor het ontwikkelen van vastgoed en dat hij de initiërende en coördinerende functie 
vervult door zijn betrokkenheid als opdrachtgever gedurende het gehele ontwikkelingsproces. Kerntaak 
hierbij is het risicodragend investeren. De risico's die bij het ontwikkelingsproces (kunnen) optreden, 
dienen geanalyseerd en gereduceerd, beheerst, overgedragen of vermeden te worden. Daarnaast is het 
coördineren een belangrijke taak voor de ontwikkelaar, waarbij hij zorgdraagt voor de rest van het 
ontwikkelingsproces. Management speelt daarbij een belangrijke rol. Het managen van het 
ontwikkelingsproces, het project en verschillende processen en projecten ten opzichte van elkaar, zou 
moeten leiden tot goede projectresultaten en een continuïteit van de onderneming. 
Uit de verschillende aspecten van de projectontwikkelaar is in het kader van dit onderzoek een eigen 
definitie van het begrip projectontwikkelaar gegeven: 

"Oe projectontwikkelaar imtieert en ontwikkelt als centrale partij binnen een web van actoren, voor eigen 
rekening en risico, projecten, met de intentie om door middel van het managen van project, proces en 
programma het projectresultaat bij elk uniek project optimaal tot stand te brengen." 

Projectontwikkelaars kunnen worden onderscheiden door het omschrijven van hun kenmerken. De 
kenmerken die in dit hoofdstuk worden omschreven zijn: type, specialisme, capaciteit en beleid. Dit zijn 
vier hoofdkenmerken, die voor dit onderzoek bepalend zijn en die verder onder verdeeld kunnen worden. 
De verschillende kenmerken staan in relatie tot elkaar en leiden tot een bepaalde manier van aanpak van 
projecten. 

3.3 Type 
Er kunnen verschillende typen1 projectontwikkelaars worden onderscheiden. De verschillen worden 
gekenmerkt door de ontstaansgeschiedenis. In principe geldt voor alle typen, dat door acquisitie, 
ontwikkeling en het hebben van grondposities, de betrokken actor zichzelf kan positioneren binnen het 

10 F.J.M. de Kousemaeker, Praktijkaspecten vastgoed, 1998 
11 Prof. Ir. W.G. Keeris MRICS, Vastgoedbeheer lexicon, 2001 
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proces of bij een volgend project. De verschillende typen ontwikkelen dan om een positie te verwerven 
binnen het ontwikkelingsproces voor het uitvoeren van hun "core business". 
Naast de zelfstandige ontwikkelaar worden vijf typen projectontwikkelaars onderscheiden12: 

Zelfstandige projectontwikkelaars 
Bij deze ontwikkelaar is er sprake van een zelfstandige onderneming, die niet is ontstaan vanuit een 
andere onderneming. De nadruk ligt hierbij op de continuïteit van de onderneming. De doelstelling is om 
met behulp van eigen of vreemd vermogen (of een combinatie hiervan) te investeren in initiatieven 
(locaties), in opdracht van een opdrachtgever of vanuit eigen acquisitie. Door het managen, coördineren 
en (laten) realiseren gedurende verschillende fasen van de bouw, wordt getracht aan het einde van het 
ontwikkelingsproces een optimaal mogelijk projectresultaat te krijgen. In het geval van de zelfstandige 
ontwikkelaar is een optimaal resultaat in de meeste gevallen een zo goed mogelijk product (gebouw) en 
daaraan gekoppeld ook financieel een positief projectresultaat Eventuele winst uit een positief 
projectresultaat gebruikt hij om weer te investeren in nieuwe projecten. Hiermee wordt de continuïteit van 
de onderneming gehandhaafd. In principe is het ten aanzien van de aanpak van het project belangrijk dat 
de duur van het ontwikkelingsproces niet te lang is, de kwaliteit van het product, proces en de uitvoering 
van de taken goed is en dat risico's en daarmee het project beheersbaar zijn. De nadruk ligt niet op één 
speciale fase, hoewel het wel belangrijk is dat in de initiatieffase goede beslissingen leiden tot een 
realiseerbaar concept. In deze fase maakt de ontwikkelaar de keuze voor de projectorganisatie en d.m.v. 
goede coördinatie (de ontwikkelaar is centrale partij in web van actoren) moet hij ervoor zorgen dat ook de 
actoren binnen die organisatie mee (kunnen) werken aan het realiseren van het beoogde, verwachte 
projectresultaat In feite heeft de zelfstandige ontwikkelaar, buiten het initiëren, investeren en risico 
dragen, het aansturen van actoren en het leiden van het ontwikkelingsproces en de projectorganisatie als 
kerntaak. Samenwerking speelt hierbij een belangrijke rol. 
Voorbeelden van zelfstandige ontwikkelaars zijn Johan Malser Projectontwikkeling, Bouwfonds MAB, 
OVG projectontwikkeling, 3W, AM wonen, enz13. 

Projectontwikkelaars-aannemers 
Deze ontwikkelaar wordt ook wel de ontwikkelende bouwer genoemd. Dit type ontwikkelaar komt veel 
voor in de vastgoedsector en speelt ook binnen dit onderzoek een belangrijke rol. In §2.3 wordt 
aangegeven dat projectontwikkeling is ontstaan doordat bouwbedrijven (aannemers) hun activiteiten 
gingen uitbreiden met acquisitie en het verwerven van grondposities. Het betreft aannemers die projecten 
niet alleen uitvoeren maar ook zelf ontwikkelen. Door te ontwikkelen en het verkrijgen van grondposities, 
wordt er automatisch bouwproductie gecreëerd. Dit kan tevens als de belangrijkste doelstelling worden 
omschreven. De meeste ontwikkelende bouwers ontwikkelen voor de bouwproductie en daarmee de 
continuïteit van de bouwonderneming. De nadruk bij de ontwikkelende bouwers ligt op de realisatie van 
het project. Acquisitie, initiatief en planontwikkeling moeten leiden tot een te realiseren project. Ook hierbij 
wordt voor het doorlopen van het ontwikkelingsproces een projectorganisatie opgericht, echter is de 
inrichting hiervan anders dan bij de zelfstandige ontwikkelaar. De rol van de aannemer is groter en de 
betrokkenheid is al vanaf het begin van het proces. Bij een dergelijke organisatievorm wordt veel gebruik 
gemaakt van de kennis, expertise en ervaring van de aannemer. Een aanbestedingsprocedure is er niet, 
of deze wordt geheel anders vormgegeven. Ten aanzien van samenwerking is vooral de interne 
samenwerking belangrijk. Hiermee wordt bedoeld dat bij bouwbedrijven, die zelf ontwikkelen en daarvoor 
een aparte afdeling (zuster- of dochterbedrijQ hebben, de samenwerking intern goed verloopt. Daarnaast 
is het voor de ontwikkelende bouwer ook belangrijk om net als de zelfstandige ontwikkelaar samen te 
werken met andere actoren. 
Voorbeelden van projectontwikkelaars-aannemers zijn Heijmans, BAM, en bijvoorbeeld ook Mertens in 
Weert. 

12 Drs. Ing. G. Hieminga, Sectorstudie Projectontwikkeling ING, 2006 en S. Swinkels, Pré-initiatiel/acquisitiefase 
binnen de woningbouw-projectontwikkeling, 2000 
13 NEP ROM, www.neprom.nl, 2006 
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Projectontwikkelaars-beleggers 
Bij de projectontwikkelaar-belegger is sprake van een institutionele belegger, die projecten ontwikkelt die 
uiteindelijk resulteren in goede beleggingsobjecten voor zijn eigen portefeuille. Met de opbrengsten uit die 
beleggingen kan hij weer in nieuwe projecten investeren. Enkele grote institutionele vastgoedbeleggers 
ontwikkelen zelf, maar deze categorie ontwikkelaars bestaat voornamelijk uit vermogende particuliere 
beleggers. De doelstelling van deze groep is d.m.v. ontwikkelingsinitiatieven te komen tot goede 
beleggingen. Met het oog op hoge, lange termijn rendementen, wordt vastgoed ontwikkeld. Deze groep is 
daarbij vooral werkzaam in de kantoren- en/of bedrijvenmarkt actief. Financiering speelt een belangrijke 
rol en wordt in de meeste gevallen geregeld vanuit het eigen vermogen, afkomstig uit rendementen. 
Voorbeelden van projectontwikkelaars-beleggers en assetontwikkelaars zijn: ING Real Estate, ABP 
Rodamco, Vesteda, Corio, Achmea Vastgoed enz 14 • 

Projectontwikkelaars-corporaties 
Woningcorporaties hebben altijd al ontwikkeld. Sinds de verzelfstandiging en het afschaffen van 
objectsubsidies voor de sociale woningbouw in 1995 zijn woningcorporaties ook steeds meer op de 
commerciële ontwikkelingsmarkt actief en ze spelen daarin een steeds grotere rol. Projectontwikkeling in 
de vrije sector is voor corporaties een middel om de onrendabele top van maatschappelijke investeringen 
in de primaire doelgroep, te kunnen financieren. Bij corporaties wordt gesproken over hun portefeuille, die 
bestaat uit het gehele aanbod aan woningen. Doordat woningcorporaties, met vaak een uitgebreide 
portefeuille, binnen een bepaald gebied een goede naam hebben, is het vaak makkelijk voor ze om 
grondposities in te nemen. In feite ontwikkelen woningcorporaties om twee redenen: óf voor het beheer 
(portefeuillevergroting), óf voor verkoop waardoor met de opbrengst van de verkoop de onrendabele top 
(deels) gecompenseerd kan worden. Deze onrendabele top ontstaat door het maatschappelijke karakter 
van deze vastgoedorganisatie. Corporaties kunnen niet marktconform concurreren en moeten hun 
vastgoed op een maatschappelijke manier afzetten. Het is net als voor de andere typen ontwikkelaars, 
belangrijk dat het resultaat en daarmee in eerste instantie het concept aansluit op de wensen van de 
doelgroep. Bijna elke corporatie doet zelf aan ontwikkeling. Het verschilt echter per corporatie hoe groot 
het aandeel ontwikkeling is. Voorbeelden van een projectontwikkelaar-corporatie zijn Wonen Limburg, Het 
Oosten 15 en Servatius. 

Projectontwikkelaars-makelaars 
Wanneer een vastgoed object door functieverandering of verbetering van kwaliteit in waarde stijgt, is dit 
uiteraard gunstig voor de betrokken makelaar om het object te verkopen. Zo kan het voorkomen dat een 
makelaar de stap onderneemt om zelf ook te gaan ontwikkelen. De doelstelling hierbij is het onroerend 
goed in waarde laten stijgen door functieverandering of verbeteren van de kwaliteit of de portefeuille 
vergroten. De nadruk ligt hierbij op de verkoopfase. Voorbeelden van projectontwikkelaars-makelaars zijn: 
DTZ Zadelhoff, Jones Lang Lasalle, Meeûs, Bonnema Stienstra enz1s. 

Projectontwikkelaars-architecten 
Tot slot is er nog een aantal architecten, dat projectontwikkeling als nevenactiviteit heeft. De doelstelling 
daarbij is om d.m.v. ontwikkelen ontwerpdiensten te kunnen verrichten. De nadruk licht hierbij op de 
planontwikkelingsfase. Ook hierbij wordt een projectorganisatie ingericht. De rol van de architect is hierbij 
echter uitgebreider dan bij het traditionele ontwikkelingsproces van de zelfstandige projectontwikkelaar. 
Het totale aantal architecten (met meer dan 5 werknemers) in Nederland is volgens het CBS ruim 2000. 
Hiervan heeft echter maar een klein deel projectontwikkeling als nevenactiviteit en gezien de complexiteit 
van het totale bouwproces en de benodigde schaalgrootte voor architectenbureaus is deze groep 
ontwikkelaars relatief ,klein16• Een voorbeeld van een projectontwikkelaar-architect is Van de Berghe16• 

14 PropertyNL, m.b.t. vastgoedmarkt. vastgoedbeleggers, 2006 & NEPROM, www.neprom.nl, 2006 
15 NEPROM, www.neprom.nl, 2006 
16 drs. Ing. G. Hieminga, Sectorstudie Projectontwikkeling, 2006 

23 



(Verplichte) Samenwerking 

3.4 Specialisme 
Het specialisme kan ook worden omschreven als de kernactiviteit van de onderneming. Door de capaciteit 
van de onderneming ten aanzien van zowel het aantal werknemers als de financiële positie, is het voor de 
meeste ondernemingen niet mogelijk om op alle gebieden van het vastgoed werkzaam te zijn. Een 
onderneming beperkt zich daarom meestal tot één specialisme. Voordeel bij het beperken van 
specialisme is, dat de kennis en expertise op dat gebied volledige aandacht krijgen en daarmee uitgebreid 
kunnen zijn. Nadeel zou kunnen zijn dat de onderneming, door het beperken, op een veel minder breed 
gebied werkzaam kan zijn en dat de markt voor die ondernemer daardoor kleiner is. In de praktijk kunnen 
in hoofdlijnen de volgende specialismen worden onderscheiden: 
• Woningbouw; 
• Utiliteitsbouw; 
• Renovatie/restauratie. 

Deze specialismen kunnen uitgebreid worden onderverdeeld. Bij woningbouw kan onderscheid gemaakt 
worden tussen grondgebonden en niet-grondgebonden woningen, maar ook op aparte woonvarianten 
zoals patio-, eengezins-, meergezins- en bijvoorbeeld starterswoningen. Bij utiliteitsbouw kan ook weer 
onderscheid gemaakt worden tussen kantoren, bedrijven, retail, onderwijs of sportaccommodaties, maar 
ook de zorginstellingen kunnen door de complexiteit vaak tot utiliteitsbouw gerekend worden. Renovatie 
en restauratie wordt als apart specialisme genoemd omdat dit vaak complexe processen zijn en om een 
andere expertise vragen dan nieuwbouw. Aan deze specialismen kunnen nog enkele uitzonderlijke 
specialismen worden toegevoegd. Zo kan het zijn dat een ontwikkelaar vaak aparte vastgoedobjecten 
ontwikkelt zoals bijvoorbeeld (voel bal) stadia of hotels. 

3. 5 Capaciteit 
De capaciteit van een onderneming kan uitgedrukt worden in financiële capaciteit en capaciteit ten 
aanzien van het aantal werknemers binnen de onderneming. Met de financiële capaciteit wordt bedoeld 
de mogelijkheden die de projectontwikkelaar heeft bij het financieren van projecten. Het gaat hierbij om 
zijn liquiditeit, omzet, winst en overige financiële middelen die hij kan inzetten om projecten te kunnen 
financieren. De financiële capaciteit is van belang bij het bepalen welke projecten de ontwikkelaar kan 
ontwikkelen. Wanneer er een mogelijk project is, moet de ontwikkelaar onderzoeken of het financieel 
haalbaar is door te controleren of hij zelf voldoende liquiditeit heeft, of dat hij bijvoorbeeld de mogelijkheid 
heeft om een externe financier erbij kan betrekken. 
Naast de financiële capaciteit is er de capaciteit ten aanzien van het aantal werknemers. Deze capaciteit 
speelt ook een rol bij de haalbaarheid van een project. Het gaat hierbij om het aantal werknemers, de 
juiste werknemers en planning. Met het aantal wordt bedoeld of er voldoende werknemers beschikbaar 
zijn om het project te ontwikkelen (grootte van het project). Met de juiste werknemers wordt bedoeld of de 
werknemers die beschikbaar zijn, ook geschikt zijn voor het uitvoeren van de projectactiviteiten. Hierbij 
speelt planning een belangrijke rol. Met de planning wordt bedoeld dat op het juiste moment voldoende, 
geschikte werknemers beschikbaar dienen te zijn. 

3.6 Beleid 
Op programmamanagementniveau wordt het beleid van de onderneming bepaald. Het is van belang vast 
te leggen wat het doel van de onderneming is, zodat iedereen binnen de onderneming hiervan op de 
hoogte is en meewerkt om het doel te bereiken. Het vastleggen van het beleid gebeurt in het beleidsplan. 
Wanneer wordt afgeweken van het beleidsplan, moet de keuze worden gemaakt om bij te sturen of het 
beleid te wijzigen. Het vastleggen van het beleid heeft tevens het voordeel dat makkelijker getoetst kan 
worden of de onderneming daadwerkelijk bezig is met het bereiken van het doel. Het beleid bestaat uit 
een missie, doelstelling, financieringsplan, korte- en lange termijnvisie en een omschrijving van 
kenmerken van de te ontwikkelen projecten. 
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In de missie wordt omschreven wat de kerncapaciteit van de onderneming is. Dat betekent op welke 
gebieden de onderneming zich wil richten, wat ze wil bereiken en waarin ze verschilt van andere 
ondernemingen. Bij de doelstelling kan onderscheid worden gemaakt tussen de doelstelling die de 
ontwikkelaar heeft met projectontwikkeling en daaruil volgt de doelstelling per project. De laatste wordt 
ook wel het verwachte (gewenste) projectresultaat genoemd en wordt als kenmerk van het project 
behandeld in hoofdstuk 4. Afhankelijk van de ontstaansgeschiedenis, het type en het specialisme van de 
projectontwikkelaar, kunnen verschillende doelstelling worden gegeven: 
• Kwalitatief hoogwaardige projecten; 
• Referentie en naamsbekendheid; 
• (Grond) posities verwerven; 
• Omzet en winst; 
• Continuïteit onderneming; 
• Bouwproductie genereren; 
• Rendement uit belegging; 
• Portefeuillevergroting; 
• Ontwerp; 
• Etc. 

Ten aanzien van de financiering wordt in het beleidsplan vastgelegd, op welke manier projecten zullen 
worden gefinancierd, wat de planning is ten aanzien van omzet en liquiditeit en de financiële grootte van 
de te ontwikkelen projecten. De financiering komt ook terug in de korte en langetermijnvisie. Hierin wordt 
aangegeven wat de doelstelling is binnen een tijdsbestek van bijvoorbeeld 5 jaar en vervolgens binnen 1 0 
jaar of langer (de termijnen worden door de projectontwikkelaar vastgesteld). 
Tol slot worden de missie, doelstellingen, financieringsplannen en termijnvisies vertaald in kenmerken van 
projecten die aansluiten op het beleid. Hieruit volgt welke projecten de ontwikkelaar kan/wil ontwikkelen. 
De kenmerken van projecten worden in hoofdstuk 4toegelich1. 

3. 7 Conclusie 
"Projectontwikkelaar initieert en ontwikkelt als centrale partij binnen een web van actoren, voor eigen 
rekening en risico. projecten, met de intentie om door middel van het managen van project, proces en 
programma het projectresultaat bij elk uniek project optimaal tot stand te brengen." 

In dit hoofdstuk is hel begrip projectontwikkelaar toegelicht aan de hand van de verschillende kenmerken 
die aan de projectontwikkelaar kunnen worden gekoppeld. De volgende kenmerken kunnen worden 
onderscheiden: 

Type Op basis van de ontstaansgeschiedenis kunnen verschillende typen worden 
onderscheiden. In dit onderzoek ligt de meeste nadruk op de projectontwikkelaar
aannemer (ontwikkelende bouwer). Dit type wordt gekenmerkt door hel feil dat projecten 
worden ontwikkeld voor de bouwproductie en daarom door de 'eigen' aannemer worden 
gerealiseerd. 

Specialisme Elke ontwikkelaar heeft een kerncapaciteit, waarin de expertise hoger ligt dan bij andere 
capaciteiten. Specialisme kan worden onderverdeeld in: 
• Woningbouw; 
• Utiliteitsbouw; 
• Renovatie/restauratie. 
Deze specialismen kunnen weer uitgebreid onderverdeeld worden. 

Capaciteit De capaciteit kan onderverdeeld worden in financiële capaciteit en capaciteitten aanzien 
van het aantal werknemers. Met de financiële capaciteit wordt bedoeld de mogelijkheden 
die de projectontwikkelaar heeft bij het financieren van projecten.Bij de capaciteit ten 
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aanzien van het aantal werknemers gaat het om het aantal werknemers, de juiste 
werknemers en planning. 

Beleid Op programmaniveau wordt het beleid bepaald. Het beleid wordt vastgelegd in het 
beleidsplan. Hierin wordt vastgelegd wat het doel van de onderneming is, zodat iedereen 
binnen de onderneming hiervan op de hoogte is en meewerkt om het doel te bereiken. 
Het beleid bestaat uit: 
• Missie; 
• Doelstelling; 
• Financiering; 
• Korte- en lange termijnvisie; 
• Projecten. 
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4. Project 

4. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het begrip project toegelicht. In §4.2 wordt een begripsomschrijving gegeven. In 
§4.3 worden de verschillende typen projecten gegeven. In §4.4 wordt aangegeven waar bij een project de 
nadruk op kan liggen, wat wordt omschreven als het specialisme van het project. Vervolgens wordt in §4.5 
aangegeven hoe de benodigde capaciteit kan worden omschreven. In §4.6 worden de verschillende 
mogelijke doelstellingen gegeven, ook wel projectresultaat genoemd. In §4.7 wordt het belang van 
projectmanagement binnen een ontwikkelingsproces toegelicht en tot slot wordt het hoofdstuk afgesloten 
met een conclusie in §4.8. 

4.2 Begripsomschrijving 
Het begrip is niet eenduidig te formuleren. Prof. Ir. Keeris MRICS17 verwijst in de Vastgoedlexicon naar 
object en programma: 

'Het is een algemeen gehanteerd begrip, waarmee een eenmalige en eindige, samenhangende 
verzameiing van belangrijke doelgerichte inspanningen wordt aangeduid." 

Een project wordt in het algemeen als volgt omschreven 18: 

• Het is een geheel van onderscheidbare activiteiten; 
• Het is gericht op één of meer concrete resultaten; 
• In de resultaten stellen één of meer zelfstandige personen (klanten, gebruikers, opdrachtgevers) 

duidelijk belang; 
• De resultaten dienen binnen een bepaalde tijdsperiode en met beperkte middelen bereikt te worden; 
• De resultaten omvatten voor betrokken personen (opdrachtgever en opdrachtnemer) één of meer 

geheel nieuwe elementen. 

Uit de omschrijving van het begrip volgt een aantal typeringen. Allereerst blijkt dat een project uniek en 
eenmalig is. Geen enkel project is het zelfde en verdient derhalve een eigen plan van aanpak. Ondanks 
het unieke karakter kunnen er enkele algemene kenmerken worden gegeven. Het is een verzameling 
van activiteiten, resultaatgericht, financieel, praktisch en in tijd afgebakend en vooraf wordt een 
doelstelling (verwacht projectresultaat) aangegeven. Uit de verschillende typeringen is in het kader 
van dit onderzoek een eigen definitie geformuleerd: 

"Een project is een unieke, eenmalige verzameling van activiteiten die binnen een financieel en praktisch 
kader moeten leiden tot een vooraf aangegeven, verwachte projectresultaat " 

In dit onderzoek is een project: 
"de unieke, eenmalige verzameling van activiteiten, vanaf een mogelijke locatie tot en met de oplevering, 
waarbij de activiteiten moeten leiden tot het beoogde project resultaat." 

Projecten kunnen worden onderscheiden door het omschrijven van hun kenmerken. De kenmerken die in 
dit hoofdstuk worden omschreven zijn: type, specialisme, (benodigde} capaciteit, projectresultaat 
(doelstelling) en projectmanagement. Dit zijn vijf hoofdkenmerken, die voor dit onderzoek bepalend zijn en 
die verder onder verdeeld kunnen worden. 

17 Prof. Ir. W.G. Keeris MRICS, Vastgoedbeheer lexicon, 2001 
1Bir. L.A.M.C. van de Ven, Vastgoedontwikkeling: collegedictaat, 2003 
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4.3 Type 
Bij de projectontwikkelaar worden verschillende typen onderscheiden die voortkomen uit de 
ontstaansgeschiedenis. In hoofdstuk 5 wordt dat ook gedaan voor het begrip aannemer. Bij het begrip 
project betekent het type de kernactiviteit waar de meeste nadruk op ligt. Door het aangeven van het type 
project, kan straks eenvoudig een vergelijking worden gemaakt tussen projectontwikkelaar, project en 
later aannemer. Er worden zes verschillende typen project onderscheiden, waarbij de nadruk ligt op: 
• Projectontwikkeling; 
• Bouwproductie; 
• Belegging; 
• Beheer/exploitatie; 
• Verkoop/verhuur; 
• Ontwerp. 

4.4 Specialisme 
Het specialisme van een project kan in principe gelijkgesteld worden aan het specialisme van de 
projectontwikkelaar. De reden dat deze kenmerken gelijk kunnen worden gesteld, is dat ze eenvoudig met 
elkaar vergeleken kunnen worden. Het is van belang dat, om de kans op haalbaarheid te vergroten, het 
specialisme van de projectontwikkelaar aansluit op het specialisme van het project, of dat de 
projectontwikkelaar in elk geval in staat is om een dergelijk project te ontwikkelen. 
Zoals de specialismen van de projectontwikkelaar, kunnen de specialismen van een project in de praktijk 
worden onderverdeeld in: 
• Woningbouw; 
• Utiliteitsbouw; 
• Renovatie/restauratie. 

Met daarbij de uitgebreide verder onderverdeling in: 
Woningbouw: grondgebonden en niet-grondgebonden, patio-, eengezins-, meergezins- en bijvoorbeeld 
starterswoningen. 
Utiliteitsbouw: kantoren, bedrijven, retail, onderwijs of sportaccommodaties en zorginstellingen 
En de uitzonderlijke specialismen zoals bijvoorbeeld (voel bal) stadia of hotels. 

4.5 Capaciteit 
Met de capaciteit van een project wordt in grote lijnen de omvang van het project bedoeld. Het gaat hierbij 
om de financiële omvang, de omvang van de projectactiviteiten en de expertise/moeilijkheidsgraad van 
het project. De capaciteit van het project geeft aan wat de benodigde capaciteit van de 
projectontwikkelaar en de overige betrokken actoren bij het ontwikkelingsproces is. Ten aanzien van de 
financiële capaciteit wordt de projectinvestering en het (geraamde) financiële projectresultaat gebruikt bij 
de haalbaarheidsloets van de projectontwikkelaar. Maar ook voor de overige actoren geldt dat zij 
voldoende liquiditeit moeten hebben om het project te kunnen aannemen. 
Daarnaast worden de omvang van projectactiviteiten en expertise van het project aangegeven en is het 
van belang dat betrokken actoren voldoende capaciteit hebben om het project aan te nemen. Hierbij 
speelt planning een belangrijke rol. Niet alleen de capaciteit, maar ook de beschikbaarheid van de juiste 
werknemers op het juiste moment is belangrijk om de kans op haalbaarheid binnen de gestelde termijn te 
vergroten. 

4.6 Projectresultaat 
Een onderdeel van het beleid van de projectontwikkelaar is de doelstelling. In §3.6 wordt aangegeven dat 
er onderscheid gemaakt kan worden in de doelstelling van een onderneming en de doelstelling van een 
project. De doelstelling van een project kan ook worden omschreven als het projectresultaat 
Bij projectontwikkeling zijn een aantal zaken belangrijk ten aanzien van het projectresultaat Zo moet de 
omschrijving van het projectresultaat concreet zijn. Alle aangegeven onderwerpen moeten duidelijk en 
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afbakenend worden omschreven zodat voor elke actor helderheid bestaat. Daarnaast moet het 
projectresultaat toetsbaar zijn. Het moet zo duidelijk zijn dat na afloop van het project kan worden 
beoordeeld of hetgeen afgesproken is ook daadwerkelijk gerealiseerd is. Vervolgens moet een 
omschrijving van het projectresultaat eenduidig en specifiek zijn (kenmerkend, typisch, karakteristiek). 
De omschrijving moet begrijpelijk zijn en mag niet voor meer dan één uitleg vatbaar zijn. De omschrijving 
moet ook veranderbaar zijn. De omgeving de inzichten en de ervaringen van betrokken actoren 
veranderen tijdens het ontwikkelingsproces en dus moet de omschrijving kunnen worden aangepast op 
een manier die voor alle actoren herkenbaar is. Tot slot moet het projectresultaat afdwingbaarzijn19 • 

De volgende mogelijke projectresultaten kunnen worden onderscheiden: 
• Winst; 
• Kwalitatief hoogwaardig projectresultaat ter referentie; 
• Continuïteit onderneming; 
• Bouwproductie genereren; 
• Rendement uit belegging; 
• Portefeuillevergroting; 
• Ontwerp; 
• Etc. 

4. 7 Projectmanagement 
Management is een taak van de projectontwikkelaar. Goed projectmanagement heeft een positieve 
invloed op het projectresultaat Het is gebaseerd op faseren, beheersen, beslissen en samenwerken. 
Deze onderwerpen kunnen daarom als kenmerk van een project worden weergegeven. 

4. 7. 1 Faseren 

Er zijn verschillende manieren voor het verdelen van de fasen binnen het ontwikkelingsproces. Het 
ontwikkelingsproces start wanneer een opdrachtgever een idee heeft voor het ontwikkelen van een 
vastgoedobject. Vervolgens wordt uitgewerkt wat het projectresultaat zou moeten worden door het 
definiëren van de wensen/eisen1 en mogelijkheden. Vervolgens wordt d.m.v. het ontwerp gekeken hoe dat 
projectresultaat tot uitdrukking kan komen. Hier wordt verder op ingespeeld door te kijken hoe het ontwerp 
het beste kan worden uitgewerkt. Die uitwerking, het maken, is de volgende stap en nadat het project is 
uitgewerkt en opgeleverd, volgt het in stand houden van het betreffende vastgoed. 
Deze standaard projectfasering vormt de basis voor de onderverdeling van de fasen. Er volgt uit de 
literatuur geen eenduidige verdeling en er kunnen kleine verschillen optreden in de benaming en volgorde 
van de fasen. In figuur 4.1 wordt een vergelijking gemaakt van verschillende bronnen uit de literatuur. 

Figuur 4. 1 Matrix Fasering 

19 1r. L.A.M.C. van de Ven, Vastgoedontwikkeling: collegedictaat, 2003 
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De meest voorkomende indeling is van initiatief tot en met exploitatie/beheer20 21 22 23. In de meeste 
gevallen wordt na de initiatietfase gesproken van locatieverwerving 24• Hierbij kan een kanttekening 
geplaatst worden, aangezien door acquisitie de ontwikkelaar vaak eerst op een mogelijke locatie stuit en 
vervolgens de mogelijkheden en de product-markt-combinaties van de locatie gaat analyseren. Het 
initiatief is hierbij dan niet een opdracht van een opdrachtgever, maar de mogelijkheden van een locatie. 
Daarnaast wordt in deze verdeling niet expliciet gesproken van verkoop of verhuur. Ten aanzien van 
risicobeheersing en financiering willen de meeste ontwikkelaars eerst een deel verkocht of verhuurd 
hebben voordat zij beginnen met de realisatie. Meestal start de verhuur/verkoop ruim vóór de realisatie en 
worden eisen gesteld aan het minimale percentage (meestal rond 50% tot 70%) van het project dat 
verhuurd of verkocht moet zijn. In figuur 4.2 wordt op basis van de bronnen en de kanttekeningen daarop, 
een eigen indeling weergegeven. 

Beheer 

Figuur 4.2 Fasering van het ontwikkelingsproces 

Initiatief 
In deze fase wordt overeenstemming bereikt over het projectresultaat Deze fase kan weer onderverdeeld 
worden in locatieverwerving, concept, programma van eisen en haalbaarheid. Door acquisitie stuit de 
ontwikkelaar op een locatie óf op een opdracht tot ontwikkeling voor een opdrachtgever. In deze fase gaat 
de ontwikkelaar kijken wat de mogelijkheden zijn van de locatie. Marktonderzoek en een globale 
locatiestudie vormen de basis voor een programma van eisen (PVE). Het concept wordt gevormd op 
basis van de wensen en eisen van de uiteindelijke gebruiker. Wanneer een globaal concept en een 
programma van eisen gereed is, wordt het plan getoetst op haalbaarheid. Wanneer het plan haalbaar lijkt, 
wordt het project gedefinieerd en is het gereed voor de verdere planontwikkeling. Wanneer het plan niet 
haalbaar lijkt, wordt een stap terug genomen en gekeken of aanpassingen in het concept kunnen leiden 
tot een haalbaar plan of dat wellicht moet worden besloten om niet verder te gaan met de locatie. 

De initiatieffase is een belangrijke fase binnen het ontwikkelingsproces. In deze fase worden beslissingen 
genomen die van invloed zijn op het verloop van het gehele proces. De beslissingen zijn gebaseerd op de 
studie of het beoogde projectresultaat past binnen de onderneming van de projectontwikkelaar. De 
doelstelling van deze fase is inzicht krijgen in het concept, eisen en wensen ten aanzien van de gebruiker 
en de voor het project geldende randvoorwaarden. Het faseresultaat dat hieruit volgt is het (haalbaar) 
concept. 

Planontwikkeling 
In deze fase wordt overeenstemming bereikt over de oplossing van het projectresultaat en hoe dat 
resultaat bereikt kan worden. Deze fase kan onderverdeeld worden in plan van aanpak (PVA), ontwerp 
(SO, VO, DO) en uitwerking/voorbereiding. Wanneer het er sprake is van een locatie, concept en PVE 
kan de planontwikkelingsfase gestart worden. Het plan van aanpak bestaat uit de inrichting van de 
projectorganisatie, uitwerking en definitie van de verwachtingen en een financieringsvoorstel. Vervolgens 
wordt door een door de ontwikkelaar aangestelde architect allereerst op basis van het PVE een 

1o G.W.J.M. Wijnen, Bouwprojectmanagement, 1995 
11 Schenke, Susanna en Huybregts, Contractvorming in de bouw, 1996 
22 M.C. Oude veldhuis, Wat is projectontwikkeling?,1993 
23 Stichting Bouwresearch, Bouworganisatievormen in Nederland, 1992 
24 P.P. Kohnstamm & L.J. Regterschot, De manager als bouwheer, 1994 
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schetsontwerp (SO) gemaakt, vervolgens een voorlopig ontwerp (VO) en tenslotte een definitief ontwerp 
(DO). Op basis hiervan worden vergunningen aangevraagd en het bestek geschreven ten einde het plan 
'bouwgereed' te maken. De doelstelling van deze fase is het PVE vertalen in het ontwerp en het ontwerp 
leidt vervolgens tot het bouwgereed maken. Het faseresultaat dat hieruit volgt is een goedgekeurd 
projectontwerp, een bestek en een realisatieprogramma2s. 

Verkoop/verhuur 
Om afzetrisico's te beperken probeert de ontwikkelaar vóór de start van de bouw al een deel van het 
project te verkopen of verhuren. De promotie voor verkoop/verhuur wordt al in een vroeg stadium gestart, 
waarvoor in de ontwerpprocedure (planontwikkelingsfase) al de verkooptekeningen worden gemaakt. In 
de meeste gevallen wordt de realisatie pas gestart wanneer ten minste 50 tot 70 procent is 
verkochVverhuurd, om de haalbaarheid van het voorgenomen rendement te vergroten en de risico's van 
het niet (tijdig) kunnen afzetten van het vastgoed te verkleinen. De verkoop/verhuur en de realisatie lopen 
in dat geval parallel aan elkaar. De doelstelling van deze fase is de afzetrisico's beperken door zo spoedig 
mogelijk te verkopen/verhuren. Het fase resultaat wordt gevormd door de verkoopcontracten. 

Realisatie 
In deze fase ligt de nadruk op het optimaal realiseren van het projectresultaat De realisatie kan 
onderverdeeld worden in werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering. Bij de realisatie draait het om het 
daadwerkelijk in praktijk realiseren van het project. In deze fase speelt de aannemer de belangrijkste rol. 
De doelstelling van deze fase is om door middel van goede samenwerking het project optimaal te 
realiseren en op te leveren. Optimaal betekent dat het opgeleverde project zoveel mogelijk kan worden 
gespiegeld met het vooraf beoogde (verwachte) resultaat of beter. Het faseresultaat dat hieruit volgt is het 
opleverrapport en het gerealiseerde product (vastgoed). 

Exploitatie en beheer 
De exploitatie en het beheer van vastgoed valt in de meeste gevallen buiten de verantwoordelijkheden 
van de ontwikkelaar. Bij exploitatie en beheer gaat het om zaken als het plegen van onderhoud (technisch 
beheer), contact met huurders (commercieel beheer) en administratieve handelingen zoals het innen van 
de huur, servicekosten en contractbeheer (administratief beheer). Doelstelling van deze fase is om door 
middel van technisch, commercieel en administratief beheer het vastgoed zo goed (en lang) mogelijk te 
beheren totdat de sloop volgt. 

4. 7.2 Beheersen 
Naast fasering is beheersen een belangrijk onderdeel van projectmanagement. Uit de definitie van 
projectontwikkeling volgt dat het gaat om ontwikkelen voor eigen rekening en risico. Hierbij heeft de 
ontwikkelaar een behoorlijke verantwoordelijkheid en het lijkt vanzelfsprekend dat hij 'rekening en risico' 
zoveel mogelijk wil beperken. Met het beperken van rekening wordt bedoeld dat hij zo weinig mogelijk 
vermogen hoeft te investeren en daar tegenover zoveel mogelijk opbrengsten kan genereren. Van belang 
is hierbij het beheersen van de risico's en daarmee het beheersen van het project. 
Bij projectmanagement kunnen de volgende beheersaspecten worden onderscheiden2s: tijd, geld, 
kwal~eit, informatie en organisatie. 

Tijd 
Aspecten hierbij zjjn planning, bouwtijd, levertijden, oplevertermijn en fasering26. Bij het opstellen van een 
planning voor de ontwikkeling en realisatie dient vooral rekening te worden gehouden met de 
karakteristieken van het ontwikkelingsproces, de bouwtijdbepaling in relatie tot de bouwkosten en met de 
te volgen procedures. 

2s G.W.J.M. Wijnen, Bouwprojectmanagement, 1995 
2s L.J. Regterschot, Bouwprojectmanagement, 1995 

31 



{Verplichte) Samenwerking 

Bij het beheersen van tijd treden enkele financieel-economische risico's op27 : 

• Bouwtijd: overschrijden van de bouwtijd, hogere kosten doordat de financieringskosten toenemen (tijd 
is dus geld), uitstellen opleverdatum; 

• Economische ontwikkelingen ten aanzien van tijd; 
• Moment van verkopen: het tijdstip van het op de markt brengen ten opzichte van andere projecten en 

ten aanzien van de fasering binnen het ontwikkelingsproces, verkoopprocedure duurt te lang. 

Geld 
Aspecten hierbij zijn budgettering, kostenbeheersing, opbrengsten, rendement en projectresu~aat. Bij 
budgettering gaat het om een kostenraming in de initiatieffase, die later uitgewerkt wordt in het 
financieringsvoorstel. Kostenbeheersing is het inzichtelijk maken van de kosten en zonodig het project 
bijsturen. Vastgoed dient uiteindelijk afgezet te worden. De situatie op de markt verschilt ten aanzien van 
locatie, tijd en ontwikkelingen. Daarnaast spelen interne en externe factoren een rol. Ook de parameters 
als rente en bouwkosten zijn aan verandering onderhevig. De beheersaspecten tijd en geld sluiten nauw 
op elkaar aan en ook bij het beheersaspect geld kunnen financieel-economische risico's optreden: 
• Economische ontwikkelingen: veranderingen in de conjunctuur beïnvloeden de afzet van het project; 
• Locale markt: ontwikkelingen op lokaal niveau beïnvloeden de afzet (ook concurrentie van andere 

projecten); 
• Prijsontwikkelingen: er bestaat onzekerheid over het verloop van de rente, inflatie, bouw- en 

loonkosten enz.; 
• Financieringen: ontwikkelingsactiviteiten kunnen enorme voorinvesteringen met zich meebrengen; 
• Investering: het budget ten behoeve van de grondkosten, bouwkosten, sloopkosten en bijkomende 

kosten, discrepantie begroting - raming, project kwam positief uit haalbaarheidsstudie in de 
initiatieffase, maar blijkt toch niet/minder haalbaar, negatief projectresultaat, uit dit project geen nieuw 
investeringsvermogen. 

Kwaliteit 
Aspecten hierbij zijn dienst, product en proces. Kwaliteit van deze aspecten dient aan te sluiten op het 
beoogde projectresultaat en de wensenleisen en verwachtingen. Het doel van ontwikkeling is het goed 
(doelgericht) kunnen uitvoeren van alle projectactiviteiten opdat het projectresultaat de geëiste kwaliteit 
heeft en dat het project in de markt afgezet wordt. Kwaliteit is een lastig begrip, aangezien het op 
verschillende manieren gedefinieerd kan worden en (bijna) niet getoetst kan worden. Kwaliteit is "het 
geheel van eigenschappen en kenmerken van een proces, product of dienst wordt aangeduid dat van 
belang is voor het voldoen aan gestelde eisen of vanzelfsprekende behoeften." 28 Het gaat bij kwaliteit om 
de verwachte kwaliteit, de geleverde kwaliteit en tot slot de ervaren kwaliteit. Ten aanzien van de 
begripsomschrijving kan hierbij onderscheid worden gemaakt in kwaliteit ten aanzien van29: 

• Dienst, de technische/professionele kwaliteit. Er wordt voldoende deskundig geproduceerd en 
gehandeld, deskundigheid van actoren niet aansluit op de verwachtingen; 

• Product, functionele kwaliteit. Er wordt voldoende ingespeeld op de eisen, behoeften en wensen van 
de klant of gebruiker, het projectresultaat sluit niet aan op het PVE; 

• Proces, relationele kwaliteit. Er is sprake van voldoende tevredenheid bij de actoren ten aanzien van 
samenwerking en er bij de gebruiker ten aanzien van zijn relatie tot de aanbieder de samenwerking 
niet aansluit op de verwachtingen (wel of niet vastgelegd). 

Informatie 
Aspecten hierbij zijn communicatie en verwachtingen. Bij het beheersen van informatie gaat het om het 
eenduidig kunnen uitvoeren van alle projectactiviteiten. Bij het beheersaspect kunnen enkele bestuurlijke
en samenwerkingsrisico's optreden. 

27 D. Klaassen, Risicomanagement bij binnenstedelijke ontwikkeling, 2004 
2a NEN.ISO 9000 & Prof. Ir. W.G. Keeris MRICS, Vastgoedbeheer Lexicon. 2001 
29 Prof. Ir. W.G. Keeris MRICS, Vastgoedbeheer Lexicon, 2001 

32 



(Verplichte) Samen rerking 

Bestuurlijke risico's: 
• Planinhoudelijk: de visie vanuit het beleid (bestemmingsplan) wijkt af van de visie van de 

ontwikkelaar; 
• Toezeggingen en subsidies: bij toezeggingen door de overheid met betrekking tot bepaalde 

voorzieningen, maatregelen en subsidies ten aanzien van een locatie. 
Samenwerki ngsrisico' s: 
• Projectdefinitie: de doelstellingen en visies van betrokken actoren kunnen in strijd met elkaar zijn; 
• Communicatie: het vastleggen van informatie om misverstanden te voorkomen die leiden tot 

onnodige geld- en tijdverspillingen, beslissingen te kunnen verantwoorden en gegevens te 
verzamelen. Hierbij is het van belang wat partijen van elkaar verwachten, hoe ze deze verwachtingen 
vastleggen, hoe ze interpreteren wat ze hebben vastgelegd en welke juridische procedures van 
invloed zijn op hetgeen ze hebben vastgelegd. Redelijkheid en billijkheid spelen een grote rol. 

Organisatie 
Aspecten hierbij zijn taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van actoren en de coördinatie 
hiervan. Het betreft de inrichting van de (project)organisatie en het coördineren van de (project)activiteiten 
en samenwerking is een belangrijk onderdeel hiervan. Bij het beheersen van het aspect organisatie 
kunnen samenwerkingsrisico's optreden: 
• Projectorganisatie: de taakverdeling, verantwoo-rdelijkheden, besluitvormingsstructuur, en 

aansprakelijkheden en de kosten- en opbrengstenverdeling; 
• Planning en fasering: Projectactiviteiten van de ontwikkelaar en andere actoren dienen op elkaar aan 

te sluiten om vertraging in het ontwikkelingsproces te voorkomen. 

4.7.3 Beslissen 
In elke fase worden beslissingen genomen die van belang zijn voor het verdere verloop van het proces. 
Ten aanzien van projectmanagement wordt aan het einde van elke fase een beslisdocument opgesteld30• 

Hierin worden de inhoudelijke en beheersaspecten behandeld. Met een goedgekeurd beslisdocument 
wordt de voorgaande fase formeel afgesloten. Het beslisdocument vormt gelijk het uitgangspunt voor de 
volgende fase. De inhoud van een beslisdocument bestaat uit: 
• Omschrijving van het fase resultaat; 
• Beschrijving van de inhoudelijke aspecten; 
• Beheersplannen. 

De verschillende beslissingen en de beslisdocumenten worden per fase weergegeven in figuur 4.3. 

Tabe/4.3.· Beslissen 

30 L.J. Regterschot, Bouwprojectmanagement, 1995 
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4. 7.4 Samenwerken 
Mede door de complexiteit van het ontwikkelingsproces is samenwerking een belangrijk onderdeel van 
projectontwikkeling en management. Bij het ontwikkelingsproces zijn veel verschillende partijen betrokken 
waarmee de ontwikkelaar kan samenwerken, zoals overheden, beleggers, corporaties, aannemers, 
adviseurs, ontwerpers, gebruikers, financiers, makelaars, beheerders, derden en uiteraard de gebruikers. 
De ontwikkelaar staat als coördinerende, sturende partij centraal in een web van actoren binnen dat 
proces, zie figuur 4.4. 

Figuur 4.4 Positie ontwikkelaar ten opzichte van overige actoren 31 

In dit onderzoek staat de samenwerking tussen de projectontwikkelaar en de aannemer centraal. In 
hoofdstuk 6 wordt samenwerking daarom uitgebreid behandeld. 

4.8 Conclusie 
"Een project is de unieke, eenmalige verzameling van activiteiten, vanaf een mogelijke locatie tot en met 
de oplevering, waarbij de activiteiten moeten leiden tot het beoogde projectresultaat." 

In dit hoofdstuk is het begrip project toegelicht aan de hand van de verschillende kenmerken die aan een 
project kunnen worden gekoppeld. De volgende kenmerken kunnen worden onderscheiden: 

Type 

Specialisme 

Capaciteit 

Het type project is waar bij het ontwikkelen de nadruk op ligt. 

Zoals de specialismen van de rprojectontwikkelaar, kunnen de specialismen van 
een project in de praktijk worden onderverdeeld in: 
• Woningbouw; 
• Utiliteitsbouw; 
• Renovatie/restauratie. 

Deze specialismen kunnen weer uitgebreid onderverdeeld worden. 

De capaciteit van het project geeft aan wat de benodigde capaciteit van de 
projectontwikkelaar en de overige betrokken actoren bij het ontwikkelingsproces is. 

31 G. Hieminga, Sectorstudie projectontwikkeling ING, 2006 
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Het projectresultaat is de doelstelling van het project. De formulering van het 
projectresultaat moet: 
• Concreet zijn; 
• Toetsbaar zijn; 
• Eenduidig en specifiek geformuleerd zijn; 
• Veranderbaar zijn; 
• Afdwingbaar zijn. 

Projectmanagement Voor het managen van het ontwikkelingsproces is het van belang om te faseren, 
beheersen, beslissen en samenwerken: 

Figuur 4.5 Matrix projectmanagement 

35 



(Verplichte) Samenwerking 

5. Aannemer 

5. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het begrip aannemer behandeld. In §5.2 wordt het begrip omschreven. Voor dit 
onderzoek is het van belang welke kenmerken gekoppeld kunnen worden aan de aannemer. In §5.3 
worden de verschillende typen behandeld, in §5.4 het specialisme, in §5.5 de capaciteit, §5.6 het beleid. 
In §5.7 worden meer gespecialiseerde kenmerken gegeven. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een 
conclusie (§5.8). 

5.2 Begripsomschrijving 
Er kunnen verschillende definities worden gegeven voor het begrip aannemer. 

"De aannemer is een rechtspersoon, dan wel de natuurlijk persoon als diens vertegenwoordiger, die zich 
contractueel verbindt tot het vakkundig uitvoeren van bouwwerken conform wettelijke bepalingen, volgens 
algemeen gebruik en maatschappelijke opvattingen en op basis van de specifieke, vooraf 
overeengekomen voorwaarden, zoals onder meer ten aanzien van de objectspecificaties, kwaliteit van 
materialen en uitvoering, bouwtijd en prijsvorming''32 

"Het bouwbedrijf dat tegen een vooraf overeengekomen prijs een bouwproject uitvoert. De aannemer is 
degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het bouwproject. De aannemer wordt meestal 
gekozen door de architect of de opdrachtgever, vooral om zijn specialisme, specifieke mogelijkheden en 
(bouwkundige) praktijkkennis''33. 

Voor het begrip aannemer is een aantal aspecten van belang. Het gaat om een rechtspersoon of 
natuurlijk persoon die zich contractueel verbindt voor de uitvoering van bouwwerken. Belangrijk bij die 
uitvoering is de kwaliteit van de materialen en uitvoering, de bouwtijd en de prijsvorming. Uit de 
begripsomschrijving kan een eigen definitie worden geformuleerd: 

"De aannemer is een rechtspersoon of natuurlijk persoon, die zich contractueel verbindt voor de rea lisatie 
van projecten, binnen de gestelde prijsvorming en termijn. Hierbij is van beiang dat hij zijn expertise en 
specialisme inzet om de kwaliteit van materialen en uitvoering zo goed mogelijk te laten aansluiten op het 
verwachte projectresu!taat. ·· 

Aannemers kunnen worden onderscheiden door het omschrijven van hun kenmerken. De kenmerken die 
in dit hoofdstuk worden omschreven zijn: type, specialisme, capaciteit en beleid. Deze 4 hoofdkenmerken 
zijn bepalend voor de onderneming van de aannemer. Daarnaast kunnen er nog specifiekere kenmerken 
worden gegeven die gedurende het ontwikkelingsproces en de realisatie van een project naar voren 
komen. 

5.3 Type 
Het type aannemer is gebaseerd op de ontstaansgeschiedenis of de projectactiviteiten. De hoofdactiviteit 
is voor de meeste aannemers bouwen, ofwel realiseren. Naast deze hoofdactiviteit is het mogelijk dat de 
aannemer nevenactiviteiten heeft. De combinatie van deze activiteiten bepaalt het type aannemer. In de 
praktijk kunnen meerdere typen aannemers worden onderscheiden. In dit onderzoek wordt onderscheid 
gemaakt tussen de zelfstandige aannemer en de aannemers-ontwikkelaar. 

32 Prof. Ir. W.Keens MRICS, Vastgoebeheer Lexicon, 2001 
33 www.joostdevree.nl, 2006 
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Zelfstandige aannemer 
De zelfstandige aannemer is niet ontstaan vanuit een andere (vastgoed)onderneming en heeft in feite 
geen nevenactiviteiten. Hij houdt zich puur bezig met de realisatie van projecten. Afhankelijk van het 
project, de projectorganisatie daarvan en het plan van aanpak, wordt de mate en manier van 
betrokkenheid bij het ontwikkelingsproces bepaald. Het kenmerk van de zelfstandige aannemer is dat hij 
voor verschillende opdrachtgevers werkt. Er zijn geen vaste samenwerkingsverbanden met overige 
actoren. Het verkrijgen van de opdracht geschiedt ,in de meeste gevallen door inschrijven op een 
aanbesteding. Deze inschrijving gebeurt door een begroting te maken op basis van het bestek. Er zijn 
echter verschillende vormen van inschrijven (aanbesteden) en verschillende manieren waarop de 
aannemer bij een project betrokken kan zijn. In hoofdstuk 6 worden deze manieren en het verloop van 
zo'n procedure uitgebreid toegelicht. De doelstelling van de zelfstandige aannemer is bouwproductie en 
winst genereren en daarmee de continuïteit van zijn onderneming handhaven. 

Aannemer-ontwikkelaar 
Deze aannemer wordt ook wel de ontwikkelende bouwer genoemd. Naast het realiseren van projecten 
heeft de aannemer ontwikkeling als nevenactiviteit. De ontwikkelingsactiviteiten kunnen verschillen in de 
mate van zelfstandigheid. Het kan zijn dat acquisitie en locatieverwerving weliswaar als nevenactiviteit 
wordt gedaan, maar dat het ontwikkelen nauwelijks aandacht krijgt. Het kan echter ook zijn dat voor de 
ontwikkelingsactiviteiten een aparte afdeling of zelfs een aparte (zuster)onderneming is opgericht. Hierbij 
wordt wel degelijk veel aandacht aan ontwikkeling besteed. Het uitgangspunt is in de meeste gevallen dat 
de projecten voor de eigen (zuster)onderneming worden gerealiseerd. In deze situatie kunnen 
verwachtingen en verplichtingen ontstaan en kan gesproken worden over (verplichte) vaste 
samenwerking. In hoofdstuk 6 wordt verplichte samenwerking verder toegelicht. 
De doelstelling van deze aannemer is (grond)posities verkrijgen en ontwikkelingsactiviteiten uitvoeren om 
bouwproductie en winst te genereren. De winst wordt gehaald uit zowel de realisatie als de ontwikkeling 
van projecten. 

In Nederland zijn er volgens het CBS meer dan 79.000 bouwnijverheidbedrijven. Meer dan 66.000 hiervan 
zijn bouwbedrijven met minder dan 5 werknemers en een groot deel, 47.000, zijn zelfs eenmansbedrijven 
zonder werknemers. Er zijn dus ongeveer 13.000 bouwbedrijven met meer dan 5 werknemers en slechts 
een klein deel daarvan (900) heeft meer dan 50 werknemers. In deze laatste groep vallen de belangrijkste 
spelers in de markt, zoals BAM NBM, Heijmans lBC, en Ballast Nedam. Voor een groot deel van de 
bouwbedrijven is projectontwikkeling, naast bouwen, een belangrijke nevenactiviteit. 

Onderaanneming en nevenaanneming 
Bij onder- en nevenaanneming wordt een werk geheel (niet waarschijnlijk) of gedeeltelijk uitbesteed aan 
een onder- of nevenaannemer. Deze aannemers zijn vaak specifieker gericht op een bepaald onderdeel 
van een bouwproces. Ze kunnen worden aangesteld door zowel de projectontwikkelaar (opdrachtgever) 
als door de hoofdaannemer. De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden vastgelegd in 
een onder- of nevenaannemingsovereenkomst. 

5.4 Specialisme 
Vanuit de historie blijkt dat aannemers zich meestal beperken tot één of enkele segmenten van de bouw. 
In dat geval wordt gesproken van het specialisme van de aannemer. Door de capaciteit van de 
onderneming ten aanzien van zowel het aantal werknemers als de financiële positie, is het voor de 
meeste ondernemingen niet mogelijk om op alle gebieden van het vastgoed werkzaam te zijn. Een 
voordeel van het beperken van specialisme is, dat de kennis en expertise op dat gebied volledige 
aandacht krijgen en daarmee breed georiënteerd kunnen zijn. Nadeel zou kunnen zijn dat de 
onderneming, door het beperken, op een veel minder breed gebied werkzaam kan zijn en dat de markt 
voor die ondernemer daardoor kleiner is. 
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In de praldijk kunnen in hoofdlijnen de volgende specialismen worden onderscheiden: 
• Woningbouw; 
• Utiliteitsbouw; 
• Renovatie/restauratie. 

Deze specialismen kunnen uitgebreid worden onderverdeeld. Bij woningbouw kan onderscheid gemaald 
worden tussen grondgebonden en niet-grondgebonden woningen, maar ook op aparte woonvarianten 
zoals patio-, eengezins-, meergezins- en bijvoorbeeld starterswoningen. Of de verdeling tussen serie 
matige of enkelvoudige projecten. Deze onderverdeling is bij de aannemer van belang omdat een 
aannemer die gespecialiseerd is in seriebouw, bijvoorbeeld vaak grotere projecten kan aannemen. Bij 
utiliteitsbouw kan ook weer onderscheid gemaald worden tussen kantoren, bedrijven, retail, onderwijs of 
sportaccommodaties, maar ook de zorginstellingen kunnen door de complexiteit vaak tot utiliteitsbouw 
gerekend worden. Een onderverdeling hierbij is voor de aannemer bijvoorbeeld van belang omdat hij te 
maken krijgt met wetgeving en voorschriften. Zeker bij utiliteitsbouw kunnen deze en grote invloed hebben 
op het bouwproces. Renovatie en restauratie wordt als apart specialisme genoemd omdat dit vaak 
complexe processen zijn en om een andere expertise vragen dan nieuwbouw. Ook hier geldt dat er 
verschillende soorten regelgeving bestaan en je vaak te maken hebt met monumenten, waardoor de 
realisatie van een dergelijk project beïnvloed wordt. Aan deze specialismen kunnen nog enkele 
uitzonderlijke specialismen worden toegevoegd. Zo kan het zijn dat een aannemer vaak aparte 
vastgoedobjecten realiseert zoals bijvoorbeeld (voelbal) stadia of hotels. 

5.5 Capaciteit 
De capaciteit van de aannemer is van belang om na te gaan of en welke projecten de aannemer kan 
realiseren. Hierbij gaat het om de financiële capaciteit en de praldische capaciteit. De financiële capaciteit 
is van belang welke investeringen hij kan doen om projecten te realiseren. Het maken van begrotingen is 
gebaseerd op welk project hij voor welk bedrag kan realiseren. Hij dient hierbij rekening te houden met de 
investeringen in materiaal en materieel. Daarnaast is het van belang dat hij nagaat welke projecten de 
moeite waard zijn om te calculeren. Dat betekent dat hij bij projecten, waar hij vooraf van weet dat hij ze 
niet binnen een redelijke begroting kan realiseren, goed moet overwegen of hij wel of niet een begroting 
gaat opstellen. 
De capaciteit ten aanzien van het aantal werknemers is van belang om te zorgen dat op het juiste 
moment, voldoende en de juiste werknemers beschikbaar zijn. Planning is een belangrijk onderdeel 
hiervan. De juiste werknemers betekent mensen die geschild zijn om bepaalde projectactiviteiten uit te 
voeren. Er is spraken van verschillende functies binnen een aannemersbedrijf. Er kan onderscheid 
gemaald worden tussen functies op kantoor en functies 'buiten'. Op kantoor zitten bijvoorbeeld 
projectleiders, werkvoorbereiders, planners en calculators etc., die ondersteund worden door 
administratieve en secretariële werknemers. Buiten zijn bijvoorbeeld uitvoerders, voormannen, 
metselaars, timmerlieden etc. werkzaam. In elk aannemers bedrijf kan die capaciteit verschillen. 
Uitbesteding en onder- en nevenaanneming spelen een rol bij het analyseren en plannen van de 
projectactiviteiten. 

5.6 Beleid 
In het beleidsplan van de aannemer worden de missie, doelstelling, korte-/ lange termijn visie en een 
omschrijving van de kenmerken van te realiseren projecten vastgelegd. In de missie wordt omschreven 
wat de kerncapaciteit van de onderneming is. Dat betekent op welke gebieden de onderneming zich wil 
richten, wat ze wil bereiken en waarin ze zich onderscheidt van andere ondernemingen. De doelstelling is 
in principe afhankelijk van het type aannemer. Ondanks dat er verschillende typen aannemers worden 
onderscheiden, moeten de nevenactiviteiten in de meeste gevallen leiden tot bouwproductie en 
continuïteit van de onderneming. Er mag gesteld worden dat de doelstelling voor de meeste typen het 
genereren van bouwproductie is. 
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De volgende mogelijke doelstellingen worden geformuleerd: 
• Genereren van bouwproductie; 
• Projectresultaat kwalitatief; 
• Projectresultaat financieel; 
• Continuïteit onderneming; 
• Korte looptijd project; 
• (Grond)posities verwerven. 

Ten aanzien van de financiering wordt in het beleidsplan vastgelegd op welke manier projecten zullen 
worden gefinancierd, wat de planning is ten aanzien van omzet en liquiditeit en de financiële grootte van 
de te ontwikkelen projecten. De financiering komt ook terug in de korte en lange termijnvisie. Hierin wordt 
aangegeven wat de doelstelling is binnen een tijdsbestek van bijvoorbeeld 5 jaar en vervolgens binnen 10 
jaar of langer (de termijnen worden door de projectontwikkelaar vastgesteld). 
Tot slot worden de missie, doelstellingen, financieringsplannen en termijnvisies vertaald in kenmerken van 
projecten die aansluiten op het beleid. 

5. 7 Overige kenmerken 
Naast de kenmerken van de onderneming van de aannemer, kunnen er enkele kenmerken gegeven 
worden die relateren aan de praktijk. In het kader van dit onderzoek is het belangrijk dat enkele 
kenmerken worden gegeven voor de aannemer, ten aanzien van een te ontwikkelen project en het 
ontwikkelingsproces. Deze kenmerken kunnen worden verdeeld in de beheersaspecten van een project 
(projectmanagement §4.7): tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie. Het is voor de aannemer van 
belang dat de kenmerken van de aannemer aansluiten op deze beheersaspecten. 

5. 7.1 Tijd 

Bij het beheersen van het beheersaspect tijd is het voor de aannemer van belang dat hij projecten 
realiseert binnen de gestelde bouwtijd. De projectontwikkelaar heeft ten aanzien van tijd in het plan van 
aanpak zijn verwachtingen omschreven. In de overeenkomst die wordt gesloten tussen de 
projectontwikkelaar en de aannemer worden afspraken gemaakt over de bouwtijd. Bij de bouwtijd is het 
begrip werkbare dagen van belang. Dit zijn de dagen, waarvan wettelijk vastgesteld is, dat het uitvoeren 
van bouwwerkzaamheden niet gehinderd wordt door weersomstandigheden. Het is een kenmerk van de 
aannemer om goed te plannen en in te schatten of hij het project kan realiseren binnen de gestelde 
bouwtijd en zo niet, dit aan te geven bij de onderhandelingen over de overeenkomst. Wanneer de 
bouwtijd wordt overschreden heeft dat voor zowel de ontwikkelaar als de aannemer gevolgen. Deze 
gevolgen uiten zich voor de ontwikkelaar vooral in (rente)kosten. Voor de aannemer gelden er sancties, 
wanneer de bouwtijd door zijn schuld wordt overschreden en hij dus in gebreke blijft. Daarnaast wordt 
door bij het overschrijden van de bouwtijd de geplande oplevering automatisch uitgesteld en dit kan 
nadelige gevolgen hebben voor de gebruikers. Het beheersen van de bouwtijd heeft in elk geval alles te 
maken met planning. 

5.7.2 Geld 
Bij het beheersen van het tijdsaspect geld is het voor de ontwikkelaar van belang om alle kosten en 
inkomsten zoveel mogelijk te controleren en uiteindelijk een zo positief mogelijk resultaat over te houden. 
Voor de aannemer is het van belang om een goede begroting van de bouwkosten te maken. Op basis 
van het bestek en tekeningen (of overige contractstukken op basis waarvan een begroting wordt gemaakt) 
wordt binnen de onderneming gecalculeerd om een zo scherp m.ogelijke prijs te krijgen. Deze begroting 
moet enerzijds zo laag mogelijk zijn en anderzijds haalbaar. Bij een zo laag mogelijke begroting spelen 
objectiviteit en concurrentie een belangrijke rol. Het is voor de projectontwikkelaar (meestal) gunstig als 
de begroting zo laag mogelijk is. De haalbaarheid is vooral voor de aannemer van belang, hij moet het 
project ook voor die prijs kunnen realiseren. Wanneer de begroting in de praktijk wordt overschreden, gaat 
dat ten koste van de winst of leidt zelfs tot verlies. Aan deze aspecten kan nog worden toegevoegd dat 
een begroting vooral ook volledig moet zijn. Uiteindelijk is het van belang dat de aannemer een goede 
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begroting opstelt en dat de kwaliteit van de inzet van materiaal en materieel, de leveranciers, de onder- en 
nevenaannemers en de uitwerking binnen de eigen organisatie optimaal zijn. 
Het kenmerk van de aannemer ten aanzien van het beheersaspect geld is dat hij objectief en 
concurrerend handelt bij het maken van een begroting en prijs. Het is hierbij van groot belang dat hij goed 
de verhouding kan inschatten tussen de begroting en de werkelijke bouwkosten. 

5. 7. 3 Kwaliteit 
Kwaliteit is een moeilijk te toetsen begrip. Bij kwaliteit is het vooral van belang dat het uiteindelijke 
resultaat aansluit op de verwachtingen. De verwachtingen kunnen op verschillende manieren kenbaar 
worden gemaakt. Ten aanzien van kwaliteit bi.i projectontwikkeling kunnen de verwachtingen worden 
vastgelegd in het programma van eisen, het plan van aanpak en het bestek en tekeningen. In het 
programma van eisen worden de verwachtingen van de gebruikers omschreven. Het gaat om 
verwachtingen ten aanzien van kwaliteit van materialen, ruimten enz. In het plan van aanpak worden de 
verwachtingen ten aanzien van het ontwikkelingsproces omschreven. Het gaat hierbij om zaken als de 
invulling van de projectorganisatie, de betrokkenheid van actoren, planning enz. In het bestek worden de 
eisen/wensen van de gebruiker, die vertaald zijn in het ontwerp omschreven in materiaalkeuzes enz. Bij 
het maken van de begroting, dient de aannemer zich te houden aan het bestek. Met de omschrijving van 
materialen in het bestek ontstaat er een bepaalde marge. In een bestek wordt vaag de term "o.g" gebruikt, 
wat betekent: of gelijkwaardig. De aannemer kan hierbij een scherpe prijs neerzetten en vervolgens voor 
een oplossing kiezen die een stuk minder duur is om een zo groot mogelijke marge (uiteindelijk winst) te 
creëren. Dit gaat soms zelfs ten koste van de kwaliteit. Om problemen ten aanzien van het 
materiaalgebruik te voorkomen worden afspraken gemaakt over garanties. 
Het kenmerk van de aannemer ten aanzien van kwaliteit is vooral dat hij bij de realisatie voldoet aan de 
kwaliteit gesteld in het PVE, PVA en bestek. Door inzet van zijn specialisme, ervaring en expertise, 
kwalitatief hoogwaardig materiaal en materieel, kan hij voldoen aan die kwaliteit. 

5. 7.4 Informatie 
Bij het beheersaspect informatie gaat het om het communiceren over en vastleggen van verwachtingen 
en afspraken. Vooral bij samenwerking tussen actoren is dit een belangrijk onderdeel. Redelijkheid en 
billijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. Voor de aannemer is het van belang dat hij ten aanzien van 
samenwerkingsverbanden en het realiseren van projecten afspraken maakt en vastlegt. Hij moet goed 
kunnen communiceren met de actoren met wie hij samenwerkt. Die communicatie komt ook bij de 
realisatie in de praktijk naar voren bij het aansturen van werknemers, (prijs)afspraken maken met 
leveranciers en neven- en onderaannemers, en terugkoppeling naar de opdrachtgever. Een belangrijk 
voorbeeld is de waarschuwingsplicht die de aannemer heeft. Dat wil zeggen dat de aannemer verplicht is 
de opdrachtgever te waarschuwen wanneer hij verwacht dat bij de realisatie iets fout gaat. 

5. 7.5 Organisatie 

Het beheersaspect organisatie kan ten aanzien van de kenmerken van de aannemer, vertaald worden in 
de projectactiviteiten. De projectactiviteiten kunnen worden omschreven als de Taken, Bevoegdheden en 
Verantwoordelijkheden. De rol van de aannemer in de realisatiefase is afhankelijk van de verwachtingen, 
projectkenmerken en de voorwaarden die zijn vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. 
De taken van de aannemer kunnen op basis van de aannemingsovereenkomst, juridisch gezien 
omschreven worden als verplichtingen en kunnen gerelateerd worden aan verantwoordelijkheden en 
aansprakelijkheid. Allereerst is er de verplichting om het opgedragen werk (tijdig) tot stand te brengen. 
Deze verplichting leidt er niet alleen toe dat de aannemer personeel zal moeten inzetten, maar vnjwel 
altijd dat de benodigde bouwstoffen worden geleverd en het benodigde materieel ter beschikking wordt 
gesteld. Daarbij komt het niet zozeer aan op inzet van persoonlijke arbeidskracht, maar meer op leiding, 
organisatie en vakbekwaamheid van de aannemer34. Ten aanzien van de bouwtijd heeft de aannemer de 
verplichting alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de bouwtijd wordt overschreden. Aannemer 

34 Mr. René J.A. van Wijk, Contracteren in de bouw, 2003 
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kan termijnverlenging aanvragen wanneer er vertraging optreedt als gevolg van: overmacht, voor rekening 
van opdrachtgever komende omstandigheden, bestakswijzigingen en wijzigingen in de uitvoering34. 

Overige belangrijke taken voor de aannemer zijn planning, werkvoorbereiding, uitvoering, controle en 
oplevering. Bij planning is het van belang dat de capaciteit van zijn onderneming optimaal benut wordt. 
Inzet van personeel, financiële middelen en materieel zijn hierbij van belang. Er kunnen bijvoorbeeld 
problemen optreden wanneer verschillende projecten tegelijk lopen of dat er een periode is, waarin 
geen/weinig projecten kunnen worden uitgevoerd. Deze problemen uiten zich in te weinig of juist te veel 
capaciteit ten aanzien van personeel en materieel, óf in de financiële situatie (inkomsten en uitgaven niet 
volgens planning). De planning maakt ook onderdeel uit van de werkvoorbereiding. Naast planning 
worden bij de voorbereiding offertes aangevraagd bij leveranciers en wordt de inzet van personeel en 
materieel geregeld en eventuele onder- en nevenaanneming. Hierbij is het van belang dat wordt 
vastgelegd hoe de verhouding is tol het hoofdaannemingscontract. Dit ten aanzien van de 
verantwoordelijkheden voor alle partijen en het dragen van risico's en verantwoordelijkheden. In figuur 5.1 
worden de taken van de aannemer weergegeven ten aanzien van fasereing. 

Figuur 5. 1 Taken van de aannemer I. a.v. fasen 

Naast de taken heeft de aannemer verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. Een onderdeel van de 
verantwoordelijkheden is de waarschuwingsplicht. De aannemer moet zijn kennis en ervaring gebruiken 
om tijdig problemen en gebreken te kunnen signaleren en door te geven aan de ontwikkelaar. Daarbij is 
hij ook verplicht deze gebreken te herstellen. De aannemer kan namelijk verantwoordelijk worden gesteld 
voor gebreken die tijdens de bouw of zelfs na de oplevering worden geconstateerd. De 
aansprakelijkheden van de aannemer l<unnen worden verdeeld in aansprakelijkheden vóór de oplevering, 
en na de oplevering. 

5. 8 Conclusie 
"Oe aannemer is een rechtspersoon of natuurlijk persoon, die zich contractueel verbindt voor de realisatie 
van projecten, binnen de gestelde prijsvorming en termijn. Hierbij is van belang dat hij zijn expertise inzet 
om de kwaliteit van materialen en uitvoering zo goed mogelijk te laten aansluiten op het verwachte 
project resultaat." 

In dit hoofdstuk is het begrip aannemer toegelicht aan de hand van de verschillende kenmerken die aan 
de aannemer kunnen worden gekoppeld. De volgende kenmerken kunnen worden onderscheiden: 

Type Er kunnen twee typen aannemers worden onderscheiden: de ze~standige aannemer en 
de aannemer-ontwikkelaar. De zelfstandige aannemer is niet ontstaan vanuit een andere 
(vastgoed)onderneming en heeft in feite geen nevenactiviteiten. De doelstelling van de 
zelfstandige aannemer is loouwproductie genereren en daarmee de continuïteit van zijn 
onderneming handhaven. 
De aannemer-ontwikkelaar wordt ook wel de ontwikkelende bouwer genoemd. Naast het 
realiseren van projecten heeft de aannemer ontwikkeling als nevenactiviteit. De 
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ontwikkelingsactiviteiten kunnen verschillen in de mate van zelfstandigheid. De 
doelstelling van deze aannemer is (grond) posities verkrijgen en ontwikkelingsactiviteiten 
uitvoeren om bouwproductie te genereren. 

Specialisme Vanuit de historie blijkt dat aannemers zich meestal beperken tot één of enkele 
segmenten van de bouw. Door de capaciteit van de onderneming ten aanzien van zowel 
het aantal werknemers als de financiële positie, is het voor de meeste ondernemingen 
niet mogelijk om op alle gebieden van het vastgoed werkzaam te zijn. In de praktijk 
kunnen in hoofdlijnen de volgende specialismen worden onderscheiden: 

Capaciteit 

Beleid 

Overige 

• Woningbouw; 
• Utiliteitsbouw; 
• Renovatie/restauratie. 

De specialismen kunnen verder worden onderscheiden. Het beperken tot een specialisme 
en het onderverdelen hierin zijn van belang omdat te maken kan krijgen met bijvoorbeeld 
bepaalde juridische aspecten. 

De capaciteit van de aannemer is van belang om na te gaan of en welke projecten de 
aannemer kan realiseren. Hierbij gaat het om de financiële capaciteit en de capaciteit ten 
aanzien van het aantal werknemers. De financiële capaciteit is van belang welke 
investeringen hij kan doen om projecten te realiseren. De capaciteit ten aanzien van het 
aantal werknemers is van belang om te zorgen dat op het juiste moment, de juiste 
werknemers beschikbaar zijn. 

Het beleid wordt vastgelegd in het beleidsplan. Hierin wordt vastgelegd wat het doel van 
de onderneming is, zodat iedereen binnen de onderneming hiervan op de hoogte is en 
meewerkt om het doel te bereiken. Het beleid bestaat uit: 
• Missie; 
• Doelstelling; 
• Financiering; 
• Korte- en lange termijnvisie; 
• Projecten. 

Naast de kenmerken van de onderneming van de aannemer, kunnen er enkele 
kenmerken gegeven worden die relateren aan de praktijkDeze kenmerken kunnen 
worden verdeeld in de beheersaspecten van een project. De beheersaspecten en de 
daaronder ingedeelde kenmerken van de aannemer zijn: 
• Tijd: goed plannen en inschatten of hij het project kan realiseren binnen de gestelde 

bouwtijd en zo niet, dit aan te geven bij de onderhandelingen over de overeenkomst; 
• Geld: objectief en concurrerend handelen bij het maken van een begroting en prijs. 

Het is hierbij van groot belang dat hij goed de verhouding kan inschatten tussen de 
begroting en de werkelijke bouwkosten; 

• Kwaliteit: bij de realisatie voldoen aan de kwaliteit gesteld in het PVE, PV A en bestek 
door inzet van zijn specialisme, ervaring en expertise en kwalitatief hoogwaardig 
materiaal en materieel; 

• Informatie: communiceren, vastleggen, leveren van deugdelijk werk; 
• Organisatie: voldoen aan de projectactiviteiten, taken bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden. 
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6. Samenwerking 

6. 1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de samenwerking tussen de projectontwikkelaar en de aannemer behandeld. In 
§6.2 wordt eerst algemeelil het begrip samenwerking toegelicht. In §6.3 wordt het begrip précontractuele 
procedure toegelicht, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen aanbesteden en verplichte 
samenwerking. De précontractuele procedure is de procedure die vooraf gaat aan het 
samenwerkingscontract. De samenwerking tussen projectontwikkelaar en aannemer voor de realisatie 
van een project, wordt vastgelegd in een aannemingscontract. In §6.4 wordt het begrip 
aannemingscontract toegelicht. Het hoofdstuk wordt in §6.5 afgesloten met een conclusie. 

6.2 Begripsomschrijving 
"Succesvol samenwerken is het strategisch kiezen van de juiste positie en de juiste vorm, met mede

actoren, die over passende vaardigheden beschikken. ·~s 

In alle sectoren van de maatschappij en het bedrijfsleven ontstaan samenwerkingsverbanden tussen, 
maar ook binnen organisaties. Wat professioneel samenwerken kenmerkt, is dat het organisaties bij 
elkaar brengt om een gezamenlijke doelstelling te formuleren. Dat kan de noodzaak of de wens zijn om 
beter te concurreren, of om een gezamenlijk operationeel resultaat te behalen. Andere groepen van 
organisaties laten zich leiden door de wens om gezamenlijk een probleem op te lossen of een 
maatschappelijk belang veilig te stellen. 
Er kan onderscheid worden gemaakt tussen niet-projectgebonden ofwel langdurige samenwerking en 
projectgebonden ofwel kortdurige samenwerking. Met niet-projectgebonden samenwerking wordt bedoeld 
een samenwerking tussen twee ondernemingen die buiten de projecten omgaat op programmaniveau. 
Niet-projectgebonden samenwerking kan uiteindelijk leiden tot projectgebonden samenwerking op proces
en projectniveau. Hiermee wordt bedoeld een samenwerking tussen twee ondernemingen die wordt 
aangegaan voor de uitwerking van een project binnen een ontwikkelingsproces. 

De samenwerking tussen de projectontwikkelaar en de aannemer komt tot stand in de précontractuele 
procedure, kan in verschillende vormen plaatsvinden en wordt vastgelegd in een (aannemings)contract. In 
de volgende paragrafen worden deze begrippen toegelicht. 

6.3 Précontractuele procedure 
De précontractuele procedure is de procedure die vooraf gaat aan het contract. Met contract wordt in het 
kader van dit onderzoek bedoeld de overeenkomst ten aanzien van de projectgebonden samenwerking 
tussen ontwikkelaar en aannemer, het aannemingscontract. De précontractuele procedure omschrijft alle 
werkzaamheden die nodig zijn ter voorbereiding op een samenwerking tussen ontwikkelaar en aannemer 
voor de realisatie van een project. In dit onderzoek wordt het onderscheid gemaakt tussen aanbesteden 
en verplichte samenwerking. Hierbij speelt ten aanzien van de précontractuele procedure het recht een 
belangrijke rol. In deze paragraaf wordt eerst de invloed van het recht op de précontractuele procedure 
toegelicht. In het recht wordt bepaald welke Uuridische) verplichtingen van invloed zijn op het onderscheid 
tussen aanbesteden en verplichte samenwerking. Vervolgens worden de kenmerken van de begrippen 
aanbesteden en verplichte samenwerking apart toegelicht, om uiteindelijk de verschillen hiertussen te 
kunnen aangeven. 

6.3.1 Recht 
Een précontractuele verhouding legt verplichtingen op aan de betrokken partijen. "Zij komen tot elkaar te 
staan in een bijzondere, door de goede trouw beheerste rechtsverhouding, die meebrengt dat zij hun 

35 www.twijnstragudde.ni, 2007 
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gedrag mede moeten laten bepalen door de gerechtvaardigde belangen van de wederpartij of, zich te 
gedragen overeenkomstig de in de précontractuele procedure geldende maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid''36. De précontractuele procedure kan juridisch ondersteund worden door het 
aanbestedingsrecht. Ten aanzien van de verschillen tussen aanbesteden en verplichte samenwerking, 
moet de 'aanbestedende' partij eerst nagaan of hij binnen het toepassingsgebied valt en of het toepassen 
van recht verplicht is en anders of hij (onderdelen) van het recht als richtlijn wil laten gelden voor de 
précontractuele procedure. In feite is het recht bij verplichte samenwerking nooit verplicht, maar kunnen 
onderdelen ervan wel gebruikt worden (zoals bijvoorbeeld het opstellen van criteria) . 

Het recht is gebaseerd op transparantie, objectiviteit en gelijke behandeling. Afhankelijk van de 
verschillende procedures en de gestelde criteria kunnen deze kenmerken leiden tot meer concurrentie en 
wellicht zal deze invloed hebben op de prijsvorming en kwaliteit. Daarnaast zijn redelijkheid en billijkheid 
zeer belangrijke aspecten van de précontractuele procedure bij zowel aanbesteden als verplichte 
samenwerking, en spelen een belangrijke rol binnen het recht. Het volgende aspect is dat een 
rechtsverhouding is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen van partijen. Ondanks het vastgelegde 
recht is de basis wat partijen redelijkerwijs van elkaar mogen verwachten. Ook dit aspect speelt zowel bij 
aanbesteden als bij verplichte samenwerking een belangrijke rol. 

Er kan onderscheid gemaakt worden 'in drie situaties: 1. aanbesteden, waarbij toepassing van het 
aanbestedingsrecht verplicht is; 2. aanbesteden, waarbij aanbestedingsrecht als richtlijn geldt en 3. 
verplichte samenwerking, waarbij onderdelen van het aanbestedingsrecht als richtlijnen worden gebruikt. 
Het toepassingsgebied van de verschillende wetten, reglementen en richtlijnen ten aanzien van 
aanbesteden op internationaal, Europees en nationaal niveau, word1 enerzijds bepaald door de definiëring 
van het begrip aanbestedende dienst. "Als aanbestedende diensten worden aangemerkt de staat, de 
territoriale lichamen, publiekrechtelijke instellingen en verenigingen en verenigingen gevormd door een of 
meer van deze lichamen of een of meer van deze publiekrechtelijke instellingen''37. De Europese 
aanbestedingsrichtlijnen gelden voor alle aanbestedende diensten te weten overheden en daaraan in 
zekere mate gerelateerde instellingen (semi-overheden)38. Anderzijds worden er grenzen gesteld aan de 
aanneemsom, die bepalen bij welke projecten (met een aanneemsom groter dan gesteld) de 
aanbestedingsrichtlijnen van toepassing zijn en wanneer de aanbestedende diensten verplicht zijn zich 
aan die richtlijnen te houden. Daarnaast moet worden gekeken welke onderdelen uit het 
aanbestedingsrecht verplicht zijn en voor welke partijen en in welke situatie deze verplichtingen gelden39• 

Wanneer aanbesteding niet plaats vind1 bij; aanbestedende diensten, of bij aanbestedende diensten die 
projecten aanbesteden onder de gestelde grenzen of drempelwaarden, is het navolgen van de 
aanbestedingsrichtlijnen niet verplicht. Toch wordt in een dergelijke situatie vaak de 'officiële' juridische 
procedure gevolgd. Het aanbestedingsrecht vormt dan de basis voor précontractuele procedure. Het gaat 
hierbij om de verschillende procedures die onderscheiden kunnen worden en de criteria die gesteld 
kunnen worden. Het aanbestedingsrecht kan op drie verschillende niveaus worden beschouwd: 

Internationaal, aanbestedingsrecht 
Bij grote internationale bouwprojecten kan men (zeer globaal) een aantal aanbestedingsprocedures 
onderscheiden38: 
Pub/ie tender, openbare aanbesteding', waarbij een ieder kan inschrijven; 
Closed tender, aanbesteding op uitnodiging, waarbij een beperkt aantal kan inschrijven; 
Negotiated contract, onderhandelingsprocedure, waarbij de aanbesteder met een aantal door hem 
geselecteerde aannemingsbedrijven onderhandelt. 

36 HR 15 november 1957 (Prof. Mr .• I.M. Hebly, Nieuwe Zakelijkheid in het aanbestedingsrecht, 2003) 
37 Art. 1 onderdeelS van de Ontwerp Richtlijn (Prof. Mr. J.M. Hebly, Nieuwe Zakelijkheid in het aanbestedingsrecht, 
2003) 
38 Mr. Dr. H. Nijholt, Bouwrecht in kort bestek, 2004 
39 Prof. Mr. J.M. Hebly, Nieuwe Zakelijkheid in het aanbestedingsrecht. 2003 
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Europees aanbestedingsrecht 
Het Europees aanbestedingsrecht is gebaseerd! op de Europese richtlijnen, waarvoor de grondslag ligt bij 
de in 1972 opgestelde liberalisatie- en coördinatierichtlijn. Deze laatste is pas in 1989 gepubliceerd en 
heeft als doel de markt transparanter te maken door het stellen van publicatievoorschriften40 . 

De Europese richtlijnen bieden kansen aan enerzijds de aanbestedende partij om meer rendement te 
halen en anderzijds aan de aannemers voor het vergroten van een eerlijke toegang tot de markt. De 
richtlijnen bevatten objectieve criteria voor het beoordelen van de kwaliteit van de onderneming, het uit te 
voeren werk en technische of functionele vereisten. Daarnaast zorgen de richtlijnen ervoor dat er meer 
concurrentie plaatsvindt ten aanzien van de prijsvorming40• 

Nationaal aanbestedingsrecht 
Het nationaal aanbestedingsrecht is gebaseerd op het Europees aanbestedingsrecht. De Europese 
Commissie is in 1985 begonnen met het opstellen van de Europese richtlijnen ter bevordering van de 
concurrentie, aangezien in tegenstelling tot het EEG-verdrag de nationale autoriteiten de aanbestedingen 
zo veel mogelijk in eigen land probeerden te houden. De hiervoor opgestelde Europeesrechtelijke 
aanbestedingsrichtlijnen werden rechtstreeks van toepassing verklaard in de nationale wetgeving door 
middel van de "Raamwet EG voorschriften aanbestedingen"41 • De invloed van het Europees 
aanbestedingsrecht op het nationale aanbestedingsrecht is groot. Kernpunt hierbij is het Europees 
Mededingingsrecht. Artikel 85 van het EG-verdrag betreft het kartelverbod, wat betekent dat het voor 
ondernemingen verboden is overeenkomsten op te stellen, die o.a. bestaan in het bepalen van aan- of 
verkoopprijzen of andere contractuele voorwaarden. Op basis van de Raamwet EG voorschriften 
aanbestedingen, zijn in 1986 de Nederlandse aanbestedingsrichtlijnen onder meer vastgelegd in lhet 
Uniform Aanbestedingsreglement (UAR 1986). Hierin wordt de verhouding tussen opdrachtgever en 
aannemer geregeld in de précontractuele procedure van het bouwproces. Naast het UAR1986 bestaat 
ook het Uniform aanbestedingsreglement EG 1991 (UAR-EG 1991). Dit is een Nederlands reglement dat 
nog meer betrekking heeft op aanbestedingen in het kader van de Europese Richtlijnen42• 

6.3.2 Aanbesteden 
Aanbesteden is het benaderen van de markt in de précontractuele procedure, waarbij meerdere 
aannemers inschrijven door middel van een offerte, ten einde de meest geschikte kandidaat te vinden 
voor het uitvoeren van het project42• Hierbij moet worden vermeld dat het in dit onderzoek gaat om 
vastgoedprojecten. Aangezien meerdere aannemers betrokken zijn, wordt getracht concurrentie te 
creëren tussen de verschillende aannemers die op de aanbesteding inschrijven. Het aanbestedingsproces 
op kan in hoofdlijnen worden onderverdeeld in vier stappen. De uitnodiging ofwel aankondiging, waarbij 
de ontwikkelaar bekendmaakt dat hij een werk wil gaan uitvoeren, de aanbesteding zelf, de selectie en de 
gunninif3• In sommige gevallen wordt nog gesproken van een vooraankondiging. De marktpartijen 
(aannemers) krijgen hierbij inzicht in de opdrachten die op korte termijn kunnen worden verwacht en 
kunnen daar hun inschrijving en werkplanning op aanpassen. Er worden verschillende 
aanbestedingsprocedures onderscheiden.44 45 46: 

• Openbare aanbesteding; 
• Niet-openbare aanbesteding; 
• De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
• De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 
• De onderhandse aanbesteding. 
Deze verschillende procedures worden uitgebreid toegelicht in Bijlage 2. 

40 Mr. A. Boot, Bouwprojectmanagement, 2001 
41 Ir. L. van de Ven, Diktaat Vastgoedontwikkeling, 2002 
42 Prof. Mr. J.M. Hebly, Nieuwe Zakelijkheid in het aanbestedingsrecht, 2003 
43 Ir. L.Lousberg en F. van Duijn, Bouwprojectmanagement, 2003 
44 Prof. Ir. W. Keeris MRICS, Vastgoedbeheer Lexicon, 2001 
45 1r. L.Lousberg en F. van Duijn, Bouwprojectmanagement, 2003 
46 Ministerie van Economische Zaken, Europese Richtlijn voor overhêidsopdrachten, 1999 
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De kenmerken van openbare aanbesteding zijn dat alle partijen kunnen inschrijven, de aanbesteding 
algemeen (openbaar) bekend wordt gemaakt en dat op basis van de gestelde criteria een keuze wordt 
gemaakt voor de aannemer. Het voordeel hiervan is dat er sprake is van grote concurrentie en dat die 
concurrentie kan leiden tot een lage prijsvorming. Een nadeel is dat er tussen de inschrijvende partijen 
ook aannemers zijn die niet bekwaam blijken, maar op basis van de criteria toch het project mogen 
uitvoeren. De kenmerken van niet-openbare aanbesteding zijn dat de aanbesteding ook algemeen 
bekend wordt gemaakt, maar het verschil hierbij is dat na die bekendmaking enkele partijen worden 
uitgenodigd. Ook bij deze procedure wordt de aannemer gekozen op basis van de gestelde criteria. Het 
kenmerk van de onderhandelingsprocedure zónder voorafgaande bekendmaking is dat de 
aanbestedeode partij na bekendmaking gelijk een selectie maakt en waarna vervolgens de contractuele 
voorwaarden worden vastgelegd. Het verschil met verplichte samenwerking is, dat er toch eerst een 
bekendmaking plaatsvindt en dat de geselecteerde partij bij elk project anders kan zijn en dat er speciale 
voorwaarden zijn verbonden aan deze procedure (Bijlage 2). Het kenmerk van de 
onderhandelingsprocedure mét voorafgaande bekendmaking is dat er met één partij wordt onderhandeld 
over de contractuele voorwaarden. Het verschil met verplichte samenwerking is ook hier dat de 
geselecteerde partij bij elk project anders kan zijn en dat er speciale voorwaarden zijn verbonden aan 
deze procedure. De kenmerken van de onderhandse aanbesteding zijn dat op basis van inschrijving met 
één partij wordt onderhandeld en dat de betrokkenheid van de betreffende aannemer bij het 
ontwikkelingsproces groter is. 

De keuze voor de aanbestedingsprocedure wordt bij aanbestedingen, waarbij de aanbestedingsrichtlijnen 
van toepassing zijn, bepaald door die richtlijnen. Bij aanbesteden, waarbij de richtlijnen niet (verplicht) van 
toepassing zijn, bepaalt de projectontwikkelaar de procedure. De keuze tussen de verschillende mogelijke 
aanbestedingsprocedures is afhankelijk van: de aard van het werk (specialistisch, moeilijk, normaal), de 
voorbereiding (volledig of gedeeltelijk uitgewerkt), de capaciteit van het eigen apparaat van de 
ontwikkelaar, de beschikbare tijden de omvang van het project47• 

Aanvang van de précontractuele procedure 
Er zijn verschillende mogelijke manieren van betrokkenheid van de aannemer bij het ontwikkelingsproces 
en de realisatie van een project. Het moment van aanvang, de mate en de manier van betrokkenheid is 
afhankelijk van de expertise, moeilijkheidsgraad, en overige kenmerken van het project. Wanneer een 
project wordt aanbesteed, is er sprake van een traditioneel model (verdere uitleg in §6.4.3). De aannemer 
wordt dan aan het einde van de planontwikkelingsfase, vóór de realisatie, bij het ontwikkelingsproces 
betrokken voor de realisatie van het project. De précontractuele procedure is dan het maken van een 
begroting op basis van het bestek, het inschrijven met de begroting/prijs (en eventueel overige vereiste 
inschrijvingsdocumenten) en de gunning. 

Criteria 
Criteria kunnen worden omschreven als de verwachtingen van de ontwikkelaar waaraan de aannemer 
dient te voldoen. Ze maken onderdeel uit van de précontractuele procedure. Bij de 
onderhandelingsprocedure bij verplichte samenwerking vormen ze de basis van de verwachtingen en 
uitgangspunten voor de onderhandelingen. 
Bij aanbesteden spelen de crtteria wellicht een nog grotere rol. Ze worden door de aanbestedeode partij 
opgesteld, en inschrijving is alleen geldig als de inschrijvende partij aan de gestelde criteria kan voldoen. 
Er kan onderscheid gemaakt worden in selectiecriteria en gunningscriteria. Alle criteria dienen 
voorafgaande aan de aanbesteding, bij de aankondiging bekend gemaakt te worden. Voorschriften ten 
aanzien van het opstellen van criteria verzekeren de grootst mogelijke transparantie en objectiviteit bij de 
toepassing ervan en verplichten de aanbestedeode partij al in een zeer vroeg stadium na te denken en te 
beslissen omtrent de voor selectie en gunning van belang zijnde factoren48• Ten aanzien van de 

47 Prof. Mr. M. van den Berg, Dr. Ir. A. Bregman, Prof. Mr. Dr. M. Chao-Duivis en Mr. H. Langendoen, Bouwrecht in 
kort bestek, 2004 
48 Prof. Mr. J.M. Hebly, Nieuwe Zakelijkheid in het aanbestedingsrecht, 2003 
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concurrentie moeten ze voor elke betrokken aannemer (afhankelijk van de aanbestedingsprocedure) 
gelijk zijn en ook op gelijke wijze worden toegepast49 . 

Sefectiecri/ena 
De selectiecriteria worden opgesteld om vooraf te kunnen selecteren welke aannemers voor de realisatie 
van het project in aanmerking komen. De ontwikkelaar moet afhankelijk van het soort project weten wat hij 
van een aannemer verwacht. Op basis van die verwachtingen worden de selectiecriteria opgesteld. 
Daarnaast dienen de criteria waaraan de aannemer fenminste moet voldoen, verband te houden met zijn 
economische en financiële draagkracht en technische bekwaamheid, objectief te zijn en in redelijke 
verhoudingen te staan tot de aard en omvang van het project50 . Wat als redelijk moet worden beschouwd, 
hangt in sterke mate af van de omstandigheden. 

Er zijn vier soorten selectiecriteria: 
Uitsluitingscriteria; criteria die aannemers uitsluiten van deelname bij bijvoorbeeld faillissement, 
achterstand van betaling of die ernstige beroepsfouten hebben gemaakt; 
Criteria ten aanzien van beroepsbekwaamheid; criteria die bepalen of een aannemer competent is ten 
aanzien van de omvang of ervaring van de onderneming; 
Financieel-economische criteria; criteria die bepalen of een aannemer geschikt is ten aanzien van de 
financiële draagkracht van de onderneming; 
Technische criteria; criteria die bepalen of een aannemer competent is ten aanzien van de ervaring met 
projecten, die wat betreft aard en omvang soortgelijk zijn. Deze criteria worden opgesteld voor het 
bewaken van de kwaliteit. 

Gunningscriteria 
De gunningscriteria worden opgesteld om uiteindelijk een keuze te maken voor een bepaalde aannemer. 
Het verschil met selectiecriteria is dat de selectiecriteria betrekking hebben op de aannemer als 
onderneming en de gunningscriteria op de offerte en de realisatie van het project. De gunningcriteria 
worden vooraf bekend gemaakt, maar pas toegepast nadat een eerste selectie van aannemers heeft 
plaatsgevonden (afhankelijk van de aanbestedingsprocedure). Het project over het algemeen gegund aan 
de aannemer die de laagste prijs biedt óf de aannemer met de economisch meest voordelige aanbieding. 
De economisch voordeligste aanbieding betekent dat naast de laagste prijs ook andere (sub)criteria 
gesteld worden die variëren al naar gelang de aard van de opdracht. Voorbeeld van dergelijke criteria zijn : 
kwaliteit, levertijd, esthetische en functionele kenmerken, service, plan van aanpak, prijs, technische 
waarde, milieukenmerken, gebruikskosten en rentabiliteit. 

Wanneer de ontwikkelaar kiest voor de economisch meest voordelige aanbieding als gunningscriterium, 
dan moet hij of in de aankondiging van de opdracht of in het bestek alle gunningscriteria vermelden, met 
een aanduiding van de rangorde van de criteria of het relatieve belang dat eraan wordt gehecht51• 

Wanneer de ontwikkelaar kiest voor de laagste prijs als gunningscriterium (in geval van openbare 
aanbesteding is dit verplicht), dan is de prijs van de offerte allesbepalend. Bij het toekennen van de 
opdracht mag de ontwikkelaar in dat geval geen andere criteria laten meespelen bij het gunnen van de 
opdracht. Indien er geen gunningscriterium is aangegeven, is automatisch het criterium van de laagste 
prijs van toepassing52. 
Bij de gunning is het uiteindelijk de bedoeling dat op basis van de gunningscriteria de aanbieding die het 
best voldoet aan deze gestelde criteria, voor de gunning in aanmer1king komt. De aanbestedende dienst is 
evenwel niet tot gunning verplicht. Het besluit om niet tot gunning over te gaan en de procedure in te 
trekken, kan ontstaan doordat de aanbieding niet overeenkomt met de verwachtingen van de 

49 www.aanbestedenonline.nl, 2005 
so Prof. Mr. J.M. Hebly, Nieuwe Zakelijkheid in het aanbestedingsrecht, 2003 
51 Ministerie van Economische Zaken, Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten, 1999 
52 Prof. Mr. M. van den Berg, Dr. Ir. A. Bregman, Prof. Mr. Dr. M. Chao-Duivis en Mr. H. Langendoen, Bouwrecht in 
kort bestek, 2004 
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aanbestedende partij. Om aan te kunnen tonen dat er sprake is van een 'niet-passende of 
onaanvaardbare' aanbieding, maakt de ontwikkelaar een zorgvuldige begroting. Deze begroting kan hij 
met de aanbieding vergelijken. Wanneer de vastgestelde onaanvaardbaarheid is vastgesteld op basis van 
de prijs, zou een marge kunnen worden gehanteerd van maximaal10%53 . 

6.3.3 Verplichte samenwerking 

Bij verplichte samenwerking zorgen wederzijdse belangen, verwachtingen, vertrouwen en gemaakte 
afspraken (al dan niet vastgelegd) voor verplichtingen op projectniveau, richting één of meerdere vooraf 
bepaalde actor( en). Bij strategische samenwerking zorgt een bepaalde doelstelling voor de keuze van één 
of meerdere vooraf bepaalde actor( en). Strategische doelstellingen van samenwerken kunnen zijn54 : 

• strategisch concurreren 
• gezamenlijk een operationeel resultaat realiseren 
• samen een klantengroep beter bedienen 
• vaardigheden combineren 
• kosten reduceren 
• risico's delen 
• continuïteit waarborgen 
• kwaliteit en service verbeteren 
• maatschappelijk belang realiseren 
• innovatiekracht verhogen 

Er is een vaste niet-projectgebonden samenwerking die de ontwikkelaar ertoe verplicht om bij elk project 
enkel met de 'eigen' aannemer te onderhandelen over de contractuele voorwaarden en de prijs. 
Voordelen hiervan kunnen zijn dat de procedure minder ingewikkeld en korter kan zijn. Daarnaast is de 
ontwikkelaar op de hoogte van de expertise, manier van werken, know-how enz. van de aannemer. Een 
voordeel voor de aannemer is dat hij altijd verzekerd is van bouwproductie. Een nadeel voor de 
ontwikkelaar is dat er geen sprake is van concurrentie en dit kan gevolgen hebben voor de prijsvorming 
en kwaliteit. Bij verplichte samenwerking worden twee stappen onderscheiden: de selectie (uitnodiging) 
en vervolgens de onderhandeling. 

Aanvang van de précontractuele procedure 
Er zijn verschillende mogelijke manieren van betrokkenheid van de aannemer bij het ontwikkelingsproces 
en de realisatie van een project. Het moment van aanvang, de mate en de manier van betrokkenheid is 
afhankelijk van de expertise, moeilijkheidsgraad, en overige kenmerken van het project. De 
précontractuele procedure is de start van de samenwerking tussen ontwikkelaar en aannemer en hoe 
eerder die samenwerking start, hoe groter de rol van de aannemer is binnen het ontwikkelingsproces. Bij 
verplichte samenwerking kan de précontractuele procedure in elke fase van het ontwikkelingsproces 
aanvangen van initiatief tot aan de uitvoering. In figuur 6.1 wordt de relatie aangegeven van het moment 
van de precontractuele fase ten opzichte van de fasering van het ontwikkelingsproces. 

Aannemer 

Précontractuele procedure Realisatie 
I Ontwikkelaart--1---------------------•~ 

())twikkelingsproces 

Figuur 6. 1 Aanvang précontractuele procedure 

53 Prof. Mr. J.M. Hebly, Nieuwe Zakelijkheid in het aanbestedingsrecht, 2003 
54 www.twijnstragudde.ni, 2007 
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De grijze gestippelde lijn geeft aan dat de précontractuele procedure kan aanvangen vanaf de 
initiatieffase tot aan de realisatiefase. Het kruisje en de zwarte pijl geven een mogelijke aanvang en duur 
van de précontractuele procedure aan. De verschillen in aanvang van de précontractuele procedure en 
betrokkenheid van de aannemer worden weergegeven in verschillende samenwerkingsmodellen. Deze 
samenwerkingsmodellen worden toegelicht in §6.4.2. 

Criteria 
Bij aanbesteden worden selectie- en gunningscriteria opgesteld, om aan te geven waar een aannemer 
aan moet voldoen om het project te mogen realiseren. Bij1 verplichte samenwerking worden ook criteria 
opgesteld. Bij het vastleggen van de vaste niet-projectgebonden samenwerking geven beide partijen aan 
wat ze van elkaar verwachten. Deze verwachtingen kunnen gelden als criteria waaraan de andere partij 
dient te voldoen. Bij het ontwikkelen van een project zijn het programma van eisen en het bestek 
belangrijke documenten waarin criteria worden gesteld. In het aannemingscontract worden vervolgens de 
verwachtingen vastgelegd die beide partijen hebben ten aanzien van de ontwikkeling en realisatie van het 
project. In dit onderzoek wordt een beslissingsondersteunend model opgesteld, waarbij wordt getoetst of 
de 'eigen' aannemer voldoet aan de criteria. De criteria worden omschreven als de kenmerken van het te 
ontwikkelen project. De mate waarin de 'eigen' aannemer matcht met de projectkenmerken is de mate 
waarin hij voldoet aan de criteria. 

6.4 Aannemingscontract 
Het aannemingscontract kan in dit onderzoek omschreven worden als het samenwerkingscontract tussen 
projectontwikkelaar en aannemer. Dit contract volgt op de précontractuele procedure. In de 
précontractuele procedure wordt onderscheid gemaakt tussen aanbesteden en verplichte samenwerking. 
Bij het aannemingscontract speelt dit onderscheid geen rol. Het gaat om het vastleggen van de 
verwachtingen die beide partijen van elkaar hebben. In grote lijnen kan er onderscheid gemaakt worden 
tussen 2 manieren van het vastleggen van samenwerking: contractueel of een gezamenlijke 
vennootschap. Indien enkele partijen met het oog op een projectontwikkeling of de bouw van een project 
besluiten tot een contractuele samenwerking, kan worden gekozen tussen de volgende typen: 
• een overeenkomst; 
• een maatschap. 

Een overeenkomst tussen twee partijen met het oog op de ontwikkeling en/of de realisering van een 
bouwproject is niet specifiek geregeld in de wet. De algemene wettelijke regels van overeenkomstenrecht 
zijn hierbij van toepassing. De maatschap is een bijzondere in de wet geregelde contractuele vorm van 
samenwerking, waarbij onderscheid word gemaakt tussen een stille maatschap en een openbare 
maatschap. Een stille maatschap behoeft voor het rechtsverkeer niet kenbaar te zijn. Bij een openbare 
maatschap handelen de maten in het rechtsverkeer onder een gemeenschappelijke naam. 

Indien enkele partijen met het oog op een projectontwikkeling of de bouw van een project besluiten tot 
samenwerking in de vorm van een vennootschap, wordt over het algemeen gekozen tussen de volgende 
typen: 
• een vennootschap onder firma (VOF); 
• een commanditaire vennootschap (CV); 
• een besloten vennootschap (BV). 

Bij deze keuze spelen de volgende aspecten een rol: 
Structuur: Voor een goede samenwerking is het prettig om te werken met een eenvoudige structuur. Een 
gezamenlijke vennootschap leidt tot een wettelijk voorgeschreven structuur met allerlei formaliteiten. 
Niettemin moeten ook bij een contractuele samenwerking afspraken worden gemaakt over de organisatie 
van de samenwerking. Verder moeten de samenwerkende partijen in de samenwerkingsovereenkomst 
een regeling treffen voor het optreden in het rechtsverkeer, de eventuele aansprakelijkheid jegens derden 
en een eventueel gemeenschappelijk vermogen; 
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Omvang van de aansprakelijkheid: indien de samenwerkende partijen hoofdelijke aansprakelijkheid 
wensen te voorkomen, kunnen zij kiezen voor een contractuele samenwerking waarbij slechts één van 
hen de rechten en de verplichtingen jegens derden aangaat. Indien dit risicovol is, doen partijen er 
verstandig aan te kiezen voor een type vennootschap waarbij geen hoofdelijke aansprakelijkheid bestaat; 
Financiële positie van de partijen: tegen een contractuele samenwerking behoeft geen bezwaar te 
bestaan, indien de samenwerkende partijen financieel voldoende draagkrachtig zijn. Indien een partij in 
financiële moeilijkheden komt te verkeren, dan kan dit voor de overige samenwerkende partijen tot een 
aanmerkelijke schade leiden. Het is goed denkbaar dat het project niet meer kan worden gerealiseerd 
door de overige partijen. 
Aard van de samenwerking: een samenwerking is zonder gezamenlijke vennootschap goed denkbaar, 
indien partijen slechts verplichtingen van beperkte omvang aangaan. 

Bij het vastleggen van de verwachtingen spelen recht, de verschillende samenwerkingsvormen en de 
inhoud van het contract een belangrijke rol. 

6.4.1 Recht 

De aannemingsovereenkomst is apart geregeld in het Burgerlijk Wetboek. In beginsel is de wetgeving ten 
aanzien van aanneming van werk echter summier. Aanneming van werk "kreeg slechts weinig bepalingen 
toegemeten en deze hielden een onsamenhangende, onduidelijke en onvolledige regeling in die in de 
literatuur algemeen werd bekritiseerd"55. De praktijk wees uit dat ondanks het 'ontbreken' van wetgeving 
dit niet echt problemen opleverde. Algemene voorwaarden die binnen de bouwsector tot ontwikkeling zijn 
gebracht, bleken voldoende en deze autonome rege~geving is voor de praktijk van veel grotere betekenis 
gebleken dan de wettelijke regelingen. In 2003 werd in het BW een nieuwe wettelijke regeling ingevoerd 
voor de aanneming van werk namelijk 7.12 Bwss maar ook deze brengt weinig verandering. De nieuwe 
regeling maakt weliswaar een solide en consistente indruk, zij is echter te weinig uitgewerkt om volledig te 
kunnen voldoen aan de behoeften van de bouwpraktijk. 
Naast de aparte regeling in het BW is het recht daarom vooral te vinden in het autonome recht; een 
stelsel van algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden worden uitgelicht in de UVA-GC 2000, 
AVA 1992 en diverse vormen van de UAV, waarvan de UAV 1989 de belangrijkste is55 . 

Aangezien de UAV 1989 geen wettelijke regeling is, wordt deze niet automatisch van toepassing bij een 
aannemingsovereenkomst. Opdrachtgever en aannemer moeten uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de 
UAV 1989 overeenkomen en vastleggen in het bestek of in de aannemingsovereenkomst. 
In de UAV 1989 worden de verplichtingen en risico's van zowel de aannemer als de opdrachtgever 
omschreven. Bij de aannemer gaat het bij de verplichtingen om het tijdig uitvoeren van het werk en de 
waarschuwingsplicht. Vervolgens worden in de UAV 1989 de gevolgen voor het niet nakomen van die 
verplichting geregeld. De risico's voor de aannemer draaien volgens de UAV 1989 vooral om de 
uitvoering van het werk, vergunningen en overheidsvoorschriften en schade aan het werk. Aan de zijde 
van de opdrachtgever gaat het bij de verplichtingen om het mogelijk maken van de uitvoering van het 
werk (bijvoorbeeld t.a.v. vergunningen, het werkterrein, benodigde tekeningen en andere gegevens enz.), 
de betalingsverplichting en het verstrekken van informatie aan de aannemer. Ook hierbij wordt tevens 
aangegeven wat de gevolgen zijn bij het niet nakomen van de verplichtingen. Bij toepassing van de UAV 
1989 draagt de opdrachtgever risico's ten aanzien van fouten in hetgeen door de opdrachtgever wordt 
voorgeschreven, het directietoezicht, schade aan het werk door externe omstandigheden, wijzigingen in 
overheidsvoorschriften en discrepantie tussen verstrekte informatie en werkelijkheid56. 

Naast de verplichtingen en risico's van beide partijen wordt in de UAV 1989 vervolgens de 
aansprakelijkheid vóór, tijdens en na de oplevering behandeld56 • 

Naast de regelingen in het BW en de UAV's zijn regels van het algemene overeenkomstenrecht van 
belang. Juist in een van die regels gaat over de uitleg van wat partijen nu precies zijn overeengekomen: 

ss Prof. Mr. M.A.M.C. van den Berg, Bouwrecht in kort bestek, 2004 
56 Mr. René J.A. van Wijk, Contracteren in de bouw, 2003 
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de uitleg van de overeenkomst. De rechter heeft daarover o.a. uitgemaakt, dat daarbij niet alleen gekeken 
moet worden naar de inhoud van de overeenkomst op zich, maar dat ook van belang is wat partijen op 
grond van hun ervaring van elkaar konden verwachten en waarop ze (terecht) konden vertrouwen. 

6.4.2 Samenwerkingsvorm 

De vorm waarin wordt samengewerkt kan worden weergegeven in verschillende samenwerkingsmodellen. 
Deze modellen vinden hun oorsprong in het traditionele model. Door toenemende complexiteit van het 
ontwikkelingsproces bleek bij vele projecten het traditionele model niet te voldoen. Met de jaren zijn 
daarom varianten ontstaan die afgeleid zijn van andere modellen of een combinatie van meerdere 
modellen57 • Er kan onderscheid worden gemaakt tussen de volgende 3 modellen5B: 

• Traditioneel 
• Bouwteam 
• Turn-key 

In plaats van turn-key wordt er in verschillende literatuur gesproken van geïntegreerde contracten59 . Turn
key is dan een van de verschillende modellen die onder geïntegreerd vallen. Andere voorbeelden van 
geïntegreerde contracten zijn: design and build, design and construct, build and construct bouwclaim, 
jointventure, concessie, BOT en combinatievorming. 

Traditionele model 
Dit model wordt ook wel aangeduid als de 'klassieke driehoek' van het bouwrecht Aan de top van de 
driehoek staat de opdrachtgever (binnen dit onderzoek is de projectontwikkelaar de opdrachtgever), die 
enerzijds samenwerkt met een architect en anderzijds met de aannemer. Karakteristiek voor dit model is 
dat het een bouworganisatievorm is waarbij de verantwoordelijkheden voor de ontwikkelaar, architect en 
aannemer sterk gescheiden blijven. De ontwikkelaar heeft bij het gehele ontwikkelingsproces een grote 
betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Wanneer er sprake is van een officiële aanbestedingsprocedure 
(§6.3.2), dan wordt altijd samengewerkt op basis van het traditionele model. 

De rechtsverhouding en de samenwerking tussen projectontwikkelaar en aannemer start bij dit model aan 
het einde van de planontwikkelingsfase, wanneer het plan bestaksgereed is. Het uitgangspunt is dat de 
verantwoordelijkheid voor een uitvoeringsgereed ontwerp bij de projectontwikkelaar ligt en de 
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dat ontwerp bij de aannemer. 

Voordelen van het traditionele model: 
• Een duidelijk stramien; 
• Eenvoudig en vertrouwd: duidelijk gescheiden en kenbare verantwoordelijkheden en 

aansprakelijkheden; 
• Grote controle mogelijkheid voor de projectontwikkelaar. 

Nadelen van het traditionele model: 
• De strikte scheiding van de projectactiviteiten van betrokken actoren heeft een vertragend effect op 

het ontwikkelingsproces; 
• Pas in de realisatiefase kan van de expertise van de aanname' gebruik worden gemaakt; 
• Er is veel kans op meerwerk vanwege een mogelijk onvoldoende afstemming van ontwerp en 

uitvoering. 

57 Bouwprojectmanage ment, 2002 
sa Mr. René J.A. van Wijk. Contracteren in de bouw, 2003 
59 Bouwprojectmanage ment, 2002 
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Bouwteammodel 
Bij dit model is een bouwteam verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het project. De betrokken 
actoren werken- met behoud van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid -samen aan de voorbereiding 
van een project, waarbij deskundigheid en ervaring zo goed mogelijk worden gebruikt. Het bouwteam 
wordt samengesteld door de projectontwikkelaar, architect, aannemer en eventuele overige actoren. De 
samenwerking ontwikkelaar-aannnemer start al in de planontwikkelingsfase. De ontwikkelaar is weer 
vooral actief binnen de initiatieffase en als coördinator in de latere fasen. Het ontwikkelen van het project 
binnen de planontwikkelingsfase wordt echter door het gehele bouwteam gedaan, waarbij naast de 
ontwikkelaar ook de architect, aannemer en andere specialisten betrokken zijn. De aannemer zorgt voor 
de realisatie en coördinatie richting onder- en nevenaannemers. Het bouwteam is verantwoordelijk voor 
het ontwerp. Daarnaast is iedere betrokken actor verantwoordelijk voor de individuele projectactiviteiten. 

Kenmerk voor het bouwteammodel is de adviserende rol van de aannemer. Anders dan bij het traditionele 
model wordt reeds in de planontwikkelingsfase zijn expertise gebuikt. Een ander kenmerk is de 
précontractuele procedure. Bij bouwteamprojecten wordt niet aanbesteed. De bouwteamovereenkomst 
komt tot stand door prijsvorming op basis van onderhandelen met een vooraf bepaalde aannemer. 
Derhalve is een bouwteammodel in feite alleen mogelijk bij verplichte of strategische samenwerking. 

Voordelen van het bouwteammodel: 
• Gedurende de ontwerpfase wordt geprofiteerd van de expertise van de aannemer op het gebied van 

uitvoeringsmethoden, bouwkosten en producten etc.; 
• Er ontstaat goede afstemming tussen ontwerp en uitvoering, waardoor er minder kans is op 

meerwerk/vertragingionbekendheid voor de aannemer; 
• Er is grote betrokkenheid van de aannemer en maximale transparantie bij het ontwerp; 
• Er is efficiënte kennisoverdracht tussen betrokken actoren; 
• Er ontstaat betere beheersing van het ontwikkelingsproces door afstemming tussen betrokken 

actoren in alle fase van het ontwikkelingsproces; 
• Er is een relatief snel ontwerp- en uitvoeringsproces, onder meer omdat al in de 

planontwikkelingsfase over de expertise van de aannemer kan worden beschikt. 

Nadelen van het bouwteam model: 
• Er ontstaat een complexe aansprakelijkheidsverdeling vanwege het feit dat de projectontwikkelaar 

verschillende contracten heeft met de bouwteam-actoren en bijbehorende standaardregelingen niet 
altijd op elkaar aansluiten; 

• Er is geen of nauwelijks sprake van concurrentie; uit praktisch en economische oogpunt is het bijna 
onmogelijk de uitvoering aan een andere aannemer dan de bouwteam-aannemer te gunnen, dit in 
verband met het wegvallen van de voordelen die zijn verbonden aan het bouwteammodel; 

• Er kan weliswaar sprake zijn van een optimalisatie van de kosten, maar het wil niet zeggen dat ook 
de laagst haalbare kosten worden bereikt; 

• Soms verdwijnt in de prijsvormingsfase een deel van de transparantie, waardoor deze fase toch veel 
tijd en overleg vergt. 

Geïntegreerd model 
Bij dit model is het grootste deel van het ontwikkelingsproces in handen van een geïntegreerde 
organisatie. De ontwikkelaar blijft in de initiatieffase de belangrijkste rol spelen. In de volgende fasen geeft 
hij deze rol echter over aan het geïntegreerde team, waarin de aannemer een belangrijke rol speelt. Dit 
model komt vaak voor bij ontwikkelende bouwers, waarbij de nadruk ligt op de realisatie en minder op het 
ontwikkelen. 

Kenmerk voor het geïntegreerd model in de praktijk is dat in plaats van de projectontwikkelaar, de 
aannemer de verantwoordelijke rol binnen de geïntegreerde organisatie heeft en dat het ontwerp en de 
uitvoering in zijn handen liggen. Een groot verschil dus met het bouwteam is de intensiteit van 
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betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de aannemer bij het ontwikkelingsproces. Een ander kenmerk 
is de précontractuele procedure. Ook bij het geïntegreerd model wordt niet aanbesteed. Een geïntegreerd 
model is in feite alleen mogelijk bij verplichte of strategische samenwerking. Door de belangrijke rol van 
de aannemer en de nadruk op de bouwproductie wordt het geïntegreerd model vooral toegepast door 
ontwikkelende bouwers. 

Vormen van geïntegreerde modellen zijn: 
• Turnkey 
• Design and construct 
• Design and build 
• Build-Operale-Transfer 
• General contracting 
• Prestatieconcept 
• Concessiemodel 
• Bouwclaimmodel 
• Combinatievorming 
• Joint -ventu remadel 
• Alliantie 
• Partnering 

Voordelen van het geïntegreerde model voor de projectontwikkelaar: 
• De mogelijkheid zich meer te kunnen richten op de care business; 
• De projectontwikkelaar hoeft weinig expertise te hebben; 
• Vereenvoudiging van de juridische relaties: in plaats van te moeten contracteren met twee actoren, 

waarbij het gevaar bestaat van onvoldoende afstemming, is er bij een geïntegreerd model sprake van 
slechts één contract. Aansprakelijkheidsdiscussies worden voor een groot deel beperkt of gedeeld. 
Ook organisatorisch is het zaken doen met één actor overzichtelijker; 

• Bij geïntegreerde contracten worden de risico's van verschillende aard bij de geïntegreerde 
organisatie neergelegd, bij het traditionele model draagt de projectontwikkelaar de meeste risico's; 

• Het integreren van ontwerp en uitvoering leidt tot kostenbesparingen, omdat naar verwachting het 
ontwerpproces meer uitvoeringsgericht is en waardoor minder kans bestaat op bestekswijzigingen; 

• Er wordt tijd bespaard doordat al met de voorbereiding kan worden begonnen nog voordat het 
ontwerp geheel gereed is. 

Voordelen voor de geïntegreerde organisatie (met name de aannemer): 
• Betere beheersing van het bouwproces: de aannemer houdt bij het ontwerp al rekening met de wijze 

van uitvoering; 
• Het zelf kunnen kiezen van partners. 

Nadelen van het geïntegreerde model voor de projectontwikkelaar: 
• De projectontwikkelaar raakt een deel van de controle over het werk kwijt; 
• De aansprakelijkheid van de geïntegreerde organisatie (aannemer) is veel groter dan bij traditionele

en bouwteamcontracten; 
• Voor de geïntegreerde organisatie is het (financiële) risico een stuk groter. 

6.4.3 Contract 
De inhoud van het contract hangt samen met de plaats die de aannemer in het ontwikkelingsproces 
inneemt en de prestaties die de aannemer moet leveren· om het project naar tevredenheid van de 
ontwikkelaar te realiseren. In het contract wordt opschreven wat partijen van elkaar willen en verwachten. 
In de précontractuele procedure worden deze verwachtingen kenbaar gemaakt, bijvoorbeeld bij het stellen 
van de criteria. De précontractuele procedure vormt de basis voor het contract ten aanzien van de 
projectgebonden samenwerking tussen de ontwikkelaar en de aannemer. Deze projectgebonden 
samenwerking valt binnen een eventuele verplichte vaste samenwerking en kan worden omschreven als 
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de aanneming van werk. In de précontractuele procedure kan duidelijk onderscheid gemaakt wordt tussen 
verplichte samenwerking en aanbesteden. In principe geldt dit ook voor de aanneming van werk, echter in 
veel mindere mate. Bij de aanneming van werk gaat het om wat beide actoren van elkaar willen en 
verwachten. Deze verwachtingen worden vastgelegd in de aannemingsovereenkomst. Hieronder volgen 
enkele onderdelen, die zoal in het contract worden opgenomen6(): 
• Prijs! (goedgekeurde begroting); 
• Omschrijving project; 
• Omschrijving taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden; 
• Oe verrekeningsgrondslag; 
• De tekeningen; 
• Het bestek en/of technische omschrijving; 
• Voorwaarden voor ontbinding. 

6. 5 Conclusie 
"Samenwerken is het bij elkaar brengen van organisaties om een gezamenlijke doelstelling te formuleren. 
Dat kan de noodzaak of de wens ziJn om beter te concurreren, of om een gezamenlijk operationeel 
resultaat te behalen. Succesvol samenwerken is het strategisch kiezen van de juiste positie en de juiste 
vorm, met mede-actoren, die over passende vaardigheden beschikken." 

De samenwerking tussen de projectontwikkelaar en de aannemer komt tot stand in de précontractuele 
procedure. Een précontractuele verhouding legt verplichtingen op aan de betrokken partijen. Er kan 
onderscheid worden gemaakt tussen aanbesteden en verplichte samenwerking. Bij de précontractuele 
procedure speelt het toepassingsgebied van het recht een belangrijke rol. Wanneer een project binnen 
het toepassingsgebied valt, moet het project worden aanbesteed en bepaalt het (Europees) 
aanbestedingsrecht welke procedure gevolgd moet worden. Dit is het geval indien: 
• Oe projectontwikkelaar een aanbestedende dienst is; 
• Er sprake is van een overheidsproject; 
• Het project groter is dan het drempelbedrag, vastgesteld in de Europese wetgeving. 

Aanbesteden 
Aanbesteden is het benaderen van de markt in de précontractuele procedure, waarbij meerdere 
aannemers inschrijven door middel van een offerte, ten einde de meest geschikte kandidaat te vinden 
voor het uitvoeren van het project. Het aanbestedingsproces op kan in hoofdlijnen worden onderverdeeld 
in vier stappen. De uitnodiging ofwel aankondiging, waarbij de ontwikkelaar bekendmaakt dat hij een werk 
wil gaan uitvoeren, de aanbesteding zelf, de selectie en de gunning. Er worden verschillende 
aanbestedingsprocedures onderscheiden: 
• Openbare aanbesteding; 
• Niet-openbare aanbesteding; 
• De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
• Oe onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 
• Oe onderhandse aanbesteding. 

Oe aanvang van de précontractuele procedure is bij aanbesteden aan het einde van de 
planontwikkelingsfase, wanneer het project bestaksgereed is. De projectontwikkelaar besteedt het project 
aan en afhankelijk van de aanbestedingsprocedure wordt door één of meerdere aannemers 
ingeschreven. Het inschrijven gebeurt door het maken van een begroting op basis van het bestek. 

Bij het inschrijven op een aanbesteding dient de aannemer te voldoen aan criteria. Voor het selecteren 
van de aannemer(s) worden door de projectontwikkelaar selectiecriteria opgesteld. Voor het gunnen van 

60 Drs.K.van Olst, Bouwprojectmanagement, 2002 
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het project aan een aannemer worden gunningscriteria opgesteld. Er zijn verschillende mogelijke 
gunningscriteria, de meeste projecten worden echter gegund op basis van de laagste prijs. 

Verplichte samenwerking 
Bij verplichte samenwerking zorgen wederzijdse belangen, verwachtingen, vertrouwen en gemaakte 
afspraken (al dan niet vastgelegd) voor verplichtingen op projectniveau, richting één of meerdere vooraf 
bepaalde actor(en). Bij verplichte samenwerking kan de précontractuele procedure in elke fase van het 
ontwikkelingsproces aanvangen van initiatief tot aan de uitvoering. Het kenmerk van verplichte 
samenwerking is dat er slechts met één partij wordt onderhandeld. 

De aanvang van de précontractuele procedure kan in elke fase van het ontwikkelingsproces plaats vinden 
vanaf de initiatieffase tot aan de realisatiefase. 

De criteria die bij verplichte samenwerking kunnen worden gesteld hebben vooral betrekking op 
verwachtingen, programma van eisen, bestek en de match met de projectkenmerken. In dit onderzoek 
wordt een model opgesteld waarbij getoetst wordt of de 'eigen' aannemer match! met de 
projectkenmerken en dus voldoet aan de criteria. 

De voordelen van verplichte samenwerking zijn dat de samenwerking is gebaseerd op ervaring met 
eerdere projecten waardoor de projectontwikkelaar weet wat hij kan verwachten en de procedure kan 
redelijk kort zijn. Daarnaast kan de aannemer eerder bij het project betrokken worden en kan gebruik 
worden gemaakt van zijn expertise. De nadelen zijn dat er geen concurrentie is en dat bij het aannemen 
van projecten rekening moet worden gehouden met de geschiktheid van de 'eigen' aannemer. 

De verschillen tussen aanbesteden en verplichte samenwerking worden weergegeven in figuur 6.2. 

Aanbesteden Verplichte samenwerking 
Recht - aanbestedingsrecht · geen vastgelegde reglementen 
Markt - marktbenadering · 'eigen' aannemer 
Concurrentie ·concurrentie · geen concurrentie 
Procedure -lange, officiële procedure -kortere procedure 
Aanvang précontractuele ~ - aan het einde van de - aanvang kan in elke fase vóór de 
procedure planontwikkelingsfase realisatiefase 
Criteria - selectie- en gunningscriteria - criteria in de vorm van een match met 

de projectkenmerken, gebaseerd op 
ervaring met eerder~_f?rojecten 

Betrokkenheid en expertise van - in de realisatiefase - kan in gehele ontwikkelingsproces 
de aannemer 
Samenwerkingsmodel - traditionele model - traditioneel, bouwteam of 

geïntegreerd 
F1guur 6.2 Verschilfen tussen aanbesteden en verplichte samenwerkmg ten aanz1en van de precontractuele procedure 

Het aannemingscontract volgt op de précontractuele procedure. In het contract wordt op basis van de 
précontractuele procedure vastgelegd wat actoren van elkaar (mogen) verwachten. In het contract wordt 
vastgelegd: 
• Prijs! (goedgekeurde begroting); 
• Omschrijving project; 
• Omschrijving taken, bevoegdheden en verantwomdelijkheden; 
• De verrekeningsgrondslag; 
• De tekeningen; 
• Het bestek en/ol technische omschrijving; 
• Voorwaarden voor ontbinding; 
• Maar vooral wat partijen van elkaar verwachten! 
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Het recht uit zich bij het aannemingscontract vooral in redelijkheid en billijkheid en in de manier waarop 
verwachtingen en vertrouwen worden vastgelegd. Het is van belang wat is vastgelegd, hoe je kunt 
interpreteren wat is vastgelegd en hoe het vastgelegde tot uitdrukking komt. 

De vorm waarin wordt samengewerkt kan worden weergegeven in verschillende samenwerkingsmodellen. 
Deze modellen vinden hun oorsprong in het traditionele model. Er kunnen 3 modellen worden 
onderscheiden: 

Traditioneel 

Bouwteammodel 

Kenmerken voor dit model zijn dat de verantwoordelijkheden voor de ontwikkelaar, 
architect en aannemer sterk gescheiden blijven. Wanneer een project wordt 
aanbesteed is altijd sprake van een traditioneel model. 

Kenmerken voor dit model zijn dat een bouwteam verantwoordelijk is voor het 
ontwikkelen het project. Het bouwteammodel komt voor bij strategische en 
verplichte samenwerking. 

Geïntegreerd model Kenmerken voor dit model zijn dat het grootste deel van het ontwikkelingsproces in 
handen is van een geïntegreerde organisatie. Het geïntegreerd model komt voor 
bij strategische en verplichte samenwerking. 
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7. Beslissingsondersteunend Model 

7. 1 Inleiding 
De verschillende begrippen die in deze rapportage worden toegelicht, zijn onderzocht voor het verkrijgen 
van input voor een beslissingsandersleunend model. In dit hoofdstuk wordt. het model behandeld. In §7.2 
wordt eerst toegelicht hoe het model ontwikkeld is. Er is sprake van een model vóór toetsing en een 
model ná toetsing. In §7.3 wordt de opbouw van het model vóór toetsing omschreven. In §7.4 wordt het 
toetsen van het model en de resultaten, die daaruit volgden toegelicht. In §7.5 wordt het model ná 
toetsing omschreven. In dit definitieve model zijn de resultaten van de toets verwerkt. 

7.2 Model ontwikkeling 
Aanleiding voor dit onderzoek is het signaal uit de markt dat vaste samenwerkingsverbanden tussen 
projectontwikkelaar en aannemer •leiden tot verplichtingen ten aanzien van samenwerking op 
projectniveau. Bij ieder nieuw project kan men zich afvragen of verplichte samenwerking een gunstige of 
ongunstige uitwerking heeft op het projectresultaat Om deze vraag te kunnen beantwoorden is 
onderzocht met welke begrippen een projectontwikkelaar rekening moet houden om reeds in de 
(pré)initiatiefase van een te ontwikkelen project de keuzes ten aanzien van de samenwerking met de 
aannemer objectief te kunnen onderbouwen. Deze begrippen zijn in dit rapport samengevoegd in een 
beslissingsondersteunend model. In figuur 7.1 wordt schematisch weergegeven hoe de verschillende 
begrippen zich tot elkaar verhouden. 

__.. Projectontwikkeling 

Aannemer 

maaagen van dil onclem11111ng 
belllld 
Staleglidi -+(a-~ 
manegen proceuen 
lleiBid _..In CllllllNIII 
aç~ 

Figuur 7. 1: Schematische weergave van de onderlinge verhouding tussen de verschillende behandelde begrippen 
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De ontwikkeling van het model op basis van de bovenstaande begrippen is onderverdeeld in 3 stappen: 
Stap 1 is het opzetten van het model op basis van de kenmerken die volgen uit de onderzochte 
begrippen. In §7.3 wordt omschreven hoe het model vóór toetsing is opgezet en in bijlage 4 wordt dit 
model weergegeven. 
Slap 2 is het toetsen van het model. In §7.4 wordt de manier van toetsen en de resultaten omschreven. 
Stap 3 is het aanpassen en verbeteren van het model op basis van de resultaten van de toets. In §7.5 
wordt het aangepaste en definitieve beslissingsondersteunend modeltoegelicht en weergegeven. 

7. 3 Opzet model 
Het beslissingsandersleunend model is opgesteld voor de ontwikkelaar 
om reeds in de (pré)initiatiefase van een te ontwikkelen project de 
keuzes ten aanzien van de samenwerking met de aannemer te 
onderbouwen. In deze paragraaf wordt het model vóór toetsing 
omschreven. Aangezien dit niet het definitieve model is, is de 
omschrijving beknopt. In bijlage 4 wordt het model vóór toetsing 
weergegeven. Het model is opgebouwd uit INPUT, QUICKSCAN en 
DET AlL SCAN. Het invullen van het modelleidt uiteindelijk tot een advies 
aan de projectontwikkelaar, dit is de OUTPUT. De opbouw van het 
model vóór toetsing is schematisch weergegeven in figuur 7.2. 

Input 
Alvorens het model kan worden ingevuld heeft de projectontwikkelaar 
bepaalde informatie (input) nodig. In de eerste stap van het model 
worden derhalve kenmerken van projectontwikkelaar (input 1) en project 
(input 2) gegeven, waarbij de projectontwikkelaar moet aangegeven hoe 

Input 1 

Input 2 

Output 

deze kenmerken zich verhouden tot zijn situatie. Figuur 7.2 Opbouw model 

Quickscan 
De Quickscan wordt gedaan om snel vast te stellen of het project überhaupt haalbaar is en op welke 
manier de projectontwikkelaar het project wil (of moet) realiseren. De Quickscan is onderverdeeld in 
Quickscan 1 en Quickscan 2. Ouickscan 1 betreft de haalbaarheid van het project. Deze scan toont aan of 
er een match is tussen de algemene kenmerken van het project en van de projectontwikkelaar. 
Quickscan 2 betreft de bepaling welke samenwerkingsvorm het meest geschikt lijkt en welke detailscan 
daar uiteindelijk voor gevolgd moet worden. Een belangrijk kenmerk van het model vóór toetsing is dat in 
deze scan een advies wordt gegeven ten aanzien van een samenwerkingsmodel (traditioneel, bouwteam 
of geïntegreerd). Uit het invullen van Quickscan 2 volgt de detailscan die gevolgd moet worden. Hierbij 
zijn de mogelijkheden Detailscan 1 t/m 4. 
• Detailscan 1 voor de traditionele samenwerkingsvorm waarbij de précontractuele procedure volgens 

aanbesteding geschiedt; 
• Detailscan 2 voor traditionele samenwerkingsvorm met de eigen aannemer; 

Detailscan 3 voor samenwerkingsvorm in bouwteam met de eigen aannemer; 
• Detailscan 4 voor een geïntegreerde samenwerkingsvorm met de eigen aannemer. 

Detailscan 
De detailscan betreft de match tussen de aannemer en het project (en indirect daarmee met de 
projectontwikkelaar). De 4 detailscans, waarvan in de quickscan 2 wordt bepaald welke van die scans 
gevolgd moet worden, verschillen ten aanzien van de fasen waarin de scan gedaan kan worden en op 
welke verwachtingen en kennis de match is gebaseerd. Bij detailscan 1 is er sprake van aanbesteden. De 
aannemer is vóór de aanbesteding niet bekend. De scan vindt pas plaats tijdens en na de realisatie. Bij 
detailscan 2, 3, en 4 is er sprake van een strategische of verplichte samenwerking. De projectontwikkelaar 
heeft ervaring met de betreffende aannemer en kan de scan op basis van de ervaring al in een vroeg 
stadium invullen. Het verschil tussen detailscans 2, 3 en 4 is het samenwerkingmodel (traditioneel, 
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bouwteam of geïntegreerd). De verschillen komen naar voren in de vraagstelling ten aanzien van de 
betrokkenheid en de taken bevoegdheden en verantwoordelijkheden. 

Output 
De output is de uitkomst van de detailscan en is afhankelijk van welke detailscan is gevolgd. Bij alle scans 
volgt of de getoetste aannemer wel of niet geschikt is om het betreffende project te realiseren onder die 
samenwerkingsvoorwaarden. Het advies is echter per detailscan verschillend. 

Om te valideren of het opgestelde model praktisch toepasbaar is, is het noodzakelijk om het model te 
toetsen. In bijlage 4 wordt het getoetste model weergegeven. In deze weergave is het model ingevuld 
voor een project. 

7. 4 Toetsen van het model 
De doelstelling van de toets in dit onderzoek is een evaluatie op compleetheid en correctheid van het 
model. Met het toetsen van het model wordt getracht waar nodig aanvullingen en wijzigingen aan het 
model te doen. 

7.4. 1 Toetsen 

Het toetsen van het model is gedaan door het invullen van de kenmerken van 2 projecten. Er is gekozen 
voor een reeds opgeleverd project en een project dat zich op het moment van toetsen in de initiatieffase 
bevindt. Het voordeel van het toetsen van een project dat reeds afgerond is, is dat getoetst kan worden of 
het 'voorspelde' advies in de praktijk ook klopt. Een nadeel is dat het invullen van de kenmerken niet in de 
initiatieffase gebeurt en dat het model ingevuld wordt op basis van de wetenschap van het verloop van het 
project en niet op basis van verwachtingen. De projecten zijn beide van Merlens Planontwikkeling B.V. 
Deze ontwikkelaar is ontstaan vanuit uit Merlens Bouwbedrijf B.V. en onderdeel van de Merlens groep. 
Merlens Planontwikkeling is een aparte onderneming, maar gezien de ontstaansgeschiedenis, ervaring, 
belangen en vertrouwen van beide partijen richting elkaar, is er sprake van een nauwe, vaste 
samenwerking. Deze samenwerking leidt ertoe dat elk project dat door Merlens Planontwikkeling wordt 
ontwikkeld, door Merlens Bouwbedrijf wordt uitgevoerd. 

Casus 1- Molenbeeck 
Project Molenbeeck in Echt, 10 luxe appartementen. 
Ontwikkelaar Merlens Planontwikkeling 
Realisatie Merlens bouwbedrijf 

Casus 2 - La Fortessa 
Project La Fortessa in Weert, 35 appartementen. 
Ontwikkelaar Merlens Planontwikkeling 
Realisatie Merlens bouwbedrijf 

Beide projecten zijn getoetst en de resultaten van de toets zijn meegenomen in de rapportage. De 
uitwerking van Casus 2 wordt in bijlage 4 weergegeven. Bij deze uitwerking zijn alle opmerkingen, 
wijzigingen en aanvullingen genoteerd. Bij de opmerkingen kan onderscheid worden gemaakt 
opmerkingen ten aanzien van de projecten van Merlens Planontwikkeling en opmerkingen ten aanzien 
van het model. Bij de opmerkingen ten aanzien van de projecten gaat het om de validiteit van de 
adviezen. Door een vergelijking te maken tussen de resultaten van de toets en de ervaring in de praktijk, 
wordt gekeken of de vraagstelling en de adviezen op de juiste manier worden toegepast. Deze 
opmerkingen worden in bijlage 4 in oranje aangegeven en in §7.4.2 toegelicht. Bij de opmerkingen ten 
aanzien van het model gaat het om aanpassingen en verbeteringen op het gebied van de inhoud, 
formuleringen, toepasbaarheid en leesbaarheid. Deze opmerkingen worden in de bijlage 4 met rood 
aangegeven en in §7.4.3 toegelicht. 
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7.4.2 Resultaten Toetsen t.a.v. de projecten 

Het invullen van het model bij beide projecten leidt tot de conclusies dat projecten voor Merlens 
Planontwikkeling haalbaar lijken (Quickscan 1). Bij beide projecten is Merlens planontwikkeling juridisch 
niet verplicht het project aan te besteden. De samenwerking tussen Merlens Planontwikkeling en Mertens 
Bouwbedrijf leidt op basis van verwachtingen, ervaring en vertrouwen tot de verplichting voor Merlens 
Planontwikkeling om het project te laten realiseren door Merlens Bouwbedrijf. Het invullen van deze 
gegevens in Quickscan 2 geeft aan dat de ontwikkelaar verder moet gaan met detailscan 2 (de overige 
detailscans vervallen hiermee voor dit project). De output is bij beide projecten een negatief advies. Dat 
wil zeggen dat Merlens Bouwbedrijf niet geschikt lijkt voor de realisatie van de projecten. De kritische 
punten zijn vooral het verschil in specialisme en het concurreren bij het maken van de begroting (en 
prijsvorming). 

Ten aanzien van de validiteit van het model, is het van belang om in de praktijk na te gaan of Merlens 
Bouwbedrijf inderdaad niet geschikt lijkt en of uit het model de juiste conclusies worden getrokken ten 
aanzien van de kritiekpunten. In de praktijk lijkt de verplichte samenwerking tussen Merlens 
Planontwikkeling en Merlens Bouwbedrijf inderdaad niet optimaal. Negatieve aspecten van de verplichte 
samenwerking bij Mertens zijn het verschil in specialisme en het gebrek aan concurrentie. 

Specialisme 
Merlens Planontwikkeling ontwikkelt in principe alleen woningbouwprojecten en Merlens Bouwbedrijf 
realiseert met name onderwijsinstellingen. Het verschil in specialisme heeft bij Merlens gevolgen voor de 
kwaliteit, bouwtijd en bouwkosten. Een voorbeeld in de praktijk is het project Molenbeeck in Echt. De 
realisatie van het project is niet verlopen zoals verwacht/gewenst. Doordat woningbouw niet het 
specialisme is van Merlens Bouwbedrijf, was de bouwtijd langer dan verwacht en zijn de bouwkosten 
hoger uitgevallen. Na de oplevering van dit project heeft Merlens Planontwikkeling een 
tevredenheidsonderzoek opgesteld en uitgevoerd onder de kopers. Dit onderzoek werd gedaan om na te 
gaan waar de knelpunten bij het project lagen. Uit dit onderzoek bleek dat de realisatie inderdaad niet 
optimaal was. Het (b)lijkt dat Merlens Bouwbedrijf niet geschikt is om woningbouwprojecten te realiseren. 

Concurrentie 
Door de verplichte samenwerking tussen Merlens Planontwikkeling en Merlens Bouwbedrijf, is er geen 
enkele concurrentie met andere aannemers. Een voorbeeld in de praktijk is het project La Fortessa in 
Weert. Naast het opstellen van de begroting door Merlens Bouwbedrijf, heeft Merlens Planontwikkeling 
een externe partij bij het project betrokken voor het maken van een objectieve, marktconforme begroting. 
Een vergelijking met de begroting van Merlens Bouwbedrijf heeft geleid tot de conclusie dat Merlens 
Bouwbedrijf het project niet kan realiseren binnen de prijs van de objectieve begroting en de raming van 
Merlens Planontwikkeling. De vraag die hierbij gesteld kan worden is of Merlens Bouwbedrijf het project 
niet kan realiseren binnen de geraamde kosten óf door de verplichte samenwerking niet hoeft te 
concurreren. Het advies aan Merlens Planontwikkeling luidt om bepaalde projecten aan te besteden en 
Merlens bouwbedrijf te laten concurreren om de scherpte bij de prijsvorming hoog te houden. 

Er is bij Merlens dus sprake van twee belangrijke knelpunten: het verschil in specialisme en gebrek en 
concurrentie. Mede door deze knelpunten en de tegenvallende projectresultaten is het vertrouwen tussen 
beide partijen verminderd. Dit heeft uiteindelijk zelfs geleid tot een breuk in de samenwerking tussen 
Merlens Planontwikkeling en Merlens Bouwbedrijf en tot het opheffen van Planontwikkel ing. Het advies uit 
het modellijkt dus overeen te komen met de bevindingen in de praktijk. 
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7.4.3 Resultaten Toetsen t.a.v. het model 

De resultaten van de toetsen ten aanzien van het verbeteren van het model kunnen als volgt worden 
omschreven: 

1. De verschillende begrippen in deze rapportage zijn onderzocht om in het model onderscheid te 
kunnen maken tussen aanbesteden en verplichte samenwerking en om te toetsen of de 'eigen' aannemer 
geschikt is voor de realisatie van het project. Bij het model ligt de nadruk echter op het 
samenwerkingsmodel (traditioneel, bouwteam of geïntegreerd). welke aannemer daarbij hoort en met 
welke detailscan moet worden gewerkt. De nadruk van het model dient meer op de keuze tussen 
aanbesteden en 'eigen' aannemer te liggen. Dit word1 in het model aangepast door het bepalen van het 
samenwerkingsmodel niet in de Quickscan mee te nemen en het aantal detailscans in te perken tot 
slechtst één detailscan. In deze detailscan wordt slechts de 'eigen' aannemer gematcht. 

2. Opmerking van de heer Weening is dat uit zijn ervaring het te verwachten financiële 
projectresultaat doorslaggevend kan zijn bij de QuiCkscan om een project wel of niet te doen. De vraag is 
of dit punt verwerkt moet worden in de Quickscan. Ditzelfde kan ook het geval zijn met overige punten, 
waarbij het van belang is om te kijken welke punten in de Quickscan thuishoren en of ze relevant zijn voor 
dit model. 
Het is van belang om aan te geven dat er sprake is van een dynamisch model. In het model komt naar 
voren dat de ontwikkelaar door het toekennen van een wegingsfactor, zelf het belang van het aspect kan 
aangeven. Het kan zijn dat de behandelde aspecten en kenmerken voor de invuller niet toereikend zijn 
door verschillen in de kenmerken van projectontwikkelaars. Het zou mogelijk moeten kunnen zijn om in 
overleg met de betreffende ontwikkelaar het model op zijn kenmerken aan te passen. Dit is tot op heden 
niet verwerkt in het model en vormt wellicht een aanbeveling voor vervolgonderzoek. 

3. De haalbaarheid is een belangrijk onderdeel in de initiatieffase. Door middel van een 
haalbaarheidsanalyse bepaalt de ontwikkelaar of hij het project beter wel of niet moet ontwikkelen. In het 
kader van dit onderzoek is de vraag of het project haalbaar is met de 'eigen' aannemer een belangrijk 
onderdeel hiervan. ·In het model worden een aantal kenmerken van het project getoetst in de quickscan 
(Scan haalbaarheid). De keuze van de kenmerken die op haalbaarheid getoetst worden is gebaseerd op 
de eenduidigheid tussen de kenmerken van de ontwikkelaar en het project. Daarbij is de opmerking 
geplaatst dat de Scan haalbaarheid slechts de basis vormt voor een haalbaarheidsanalyse en dat de 
ontwikkelaar zelf een uitgebreide analyse kan/moet doen, omdat hierop in dit model niet de nadruk ligt. 

4. De uiteindelijke output van het model is gebaseerd op de verwachtingen die de invuller heeft in 
de pré-initiatieffase van een project. Het verwachte projectresultaat is zowel op financieel als op kwalitatief 
gebied een belangrijk onderwerp om na te gaan of de aannemer hieraan kan bijdragen. In het model 
worden de verschillende kenmerken van het project weergegeven en vervolgens wordt de aannemer 
hieraan gematcht. In het model kan de ontwikkelaar echter niet duidelijk weergeven wat zijn 
verwachtingen zijn. Voor onderwerpen als bouwtijd en bouwkosten kan de ontwikkelaar eenvoudig zijn 
verwachtingen invullen. Voor onderdelen als PVE, concept en plan van aanpak is het moeilijk om 
eenduidig aan te geven wat hiervoor de verwachtingen zijn en daarmee is de vraag of de aannemer 
match! met deze kenmerken ook moeilijk te beantwoorden. Ten opzichte van deze opmerking kan worden 
aangegeven dat kwaliteit inderdaad een begrip is, dat moeilijk is te toetsen. Het invullen van het model 
geschied1 op basis van verwachtingen en de mening van de projectontwikkelaar. Aangezien er sprake is 
van een vaste samenwerking, zijn de verwachtingen gebaseerd op ervaringen van eerdere projecten. 

5. Ten aanzien van de procedures zou certificering kunnen worden betrokken bij de evaluatie en 
controle van de samenwerking. Bijvoorbeeld een ISO-certificaat zorgt ervoor dat de onderneming werkt 
met officiële procedures. Bij het matchen kunnen jaarlijks audits laten zien dat de onderneming nog 
steeds volgens die procedures werkt. Bij certificeren gaat het uiteindelijk om controle en evaluatie van 
samenwerking. Deze onderdelen worden niet in het model zelf meegenomen. 
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6. Het is van belang om duidelijk aan te geven dat: 
• Het model door de projectontwikkelaar wordt ingevuld; 
• De projectontwikkelaar een vast samenwerkingsverband heeft met een aannemer, waarbij (sommige) 

projecten verplicht door 'eigen' aannemer moeten worden gerealiseerd; 
• Het model dient om te toetsen of de 'eigen' aannemer geschikt is om het project te realiseren; 
• Het model bij elk te ontwikkelen project gebruikt kan worden. 

Deze criteria voor het invullen van het model zouden kunnen worden meegenomen in een handleiding. In 
deze handleiding zou ook een toelichting op het invullen van het model kunnen worden gegeven. Deze 
handleiding is nog niet geschreven en vormt wellicht een aanbeveling voor het gebruik van het model in 
de praktijk. 

7. Naast de vorige opmerkingen kunnen nog enkele algemene aandachtspunten worden gegeven 
ten aanzien van het gebruik, de leesbaarheid en toepasbaarheid. De volgende aandachtspunten zijn in 
het model verwerkt: 
• Het uitwerken en omschrijven van de output en adviezen; 
• De controle en verbetering van de manier van vraagstelling in het algemeen; 
• Een logische volgorde van de stappen, kenmerken, vragen en onderwerpen; 
• De totale overzichtelijkheid; 
• De totale leesbaarheid; 
• Lay-out. 

Een belangrijke aanpassing ten aanzien van deze aandachtspunten is het transformeren van het model 
van meerdere pagina's naar één pagina (A3) en het reduceren van het aantal detailscans naar één scan. 

7.5 Het beslissingsondersteunend model 
In deze paragraaf wordt het definitieve beslissingsondersteunend model toegelicht. Op basis van de 
resultaten van de toets zoals omschreven in §7.4 is het oorspronkelijke model gewijzigd. De belangrijkste 
verschillen tussen het model vóór de toets en het definitieve model zijn: 
• De samenwerkingsmodellen worden niet langer in het model meegenomen; 
• De nadruk ligt duidelijker op de keuze tussen aanbesteden of 'eigen' aannemer; 
• Input 1 en 2 zijn verwerkt in de Quickscan; 
• Er is slechts één Quickscan i.p.v. twee; 
• Er is slechts één detailscan i.p.v. vier; 
• Het model is overzichtelijk weergegeven op één pagina i.p.v. op meerdere pagina's. 

Het beslissingsondersteunend model kan door projectontwikkelaars in de (pré)initiatief- en 
planontwikkelingsfase gebruikt worden ter ondersteuning van de keuze tussen 'eigen' aannemer of 
aanbesteden. Het uitgangspunt is echter de ontwikkelaar die op basis van een vast 
samenwerkingsverband met een aannemer, al dan niet contractueel vastgelegd, verplichtingen heeft om 
elk te ontwikkelen project door de betreffende aannemer te laten uitvoeren. Het invullen van het model 
leidt tot een advies aan de ontwikkelaar of de betreffende aannemer ook daadwerkelijk geschikt is voor 
het project of dat hij het project beter kan aanbesteden. De opbouw van het model is gebaseerd op de 
onderzochte begrippen en de onderlinge relatie tussen deze begrippen. De input van het model bestaat 
uit de kenmerken van de projectontwikkelaar, het project en de 'eigen' aannemer. De kenmerken 
(omschreven in respectievelijk de hoofdstukken 3, 4 en 5) worden in het model met elkaar vergeleken. 
Het model is opgebouwd uit een Quickscan en een Detailscan. Het invullen van het modelleidt uiteindelijk 
tot een advies aan de projectontwikkelaar, dit is de OUTPUT. De opbouw van het definitieve model is 
schematisch weergegeven in figuur 7.3. 
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7.5. 1 Ouickscan 
De quickscan wordt door de projectontwikkelaar in de 
initiatieffase ingevuld. In de quickscan worden de algemene 
kenmerken van de projectontwikkelaar (SCAN 
projectontwikkelaar) en het project (SCAN project) ingevuld 
en met elkaar vergeleken in een korte haalbaarheidsloets 
(SCAN haalbaarheid). Deze SCAN haalbaarheid kan als 
basis dienen voor de haalbaarheidsanalyse die de 
ontwikkelaar uitvoert bij zijn projecten. Daarna worden de 
algemene kenmerken van de 'eigen' aannemer vergeleken 
met de kenmerken van het project (QUICKSCAN project -
'eigen' aannemer). De OUTPUT van de Quickscan geeft op 
een objectieve manier aan of de kenmerken van de 'eigen' 
aannemer passen bij de kenmerken van het project. Om een 
goede vergelijking te maken zijn de algemene kenmerken 
voor projectontwikkelaar, project en aannemer gelijk gesteld, 
namelijk: type, capaciteit en beleid. 

Scan projectontwikkelaar: In deze scan worden de algemene 
kenmerken van de onderneming van de projectontwikkelaar 
éénmatig ingevuld. De projectontwikkelaar is de vaste factor. 

Scan project: Uit het beleid van de projectontwikkelaar volgt 
mede welk soort projecten binnen de onderneming passen. 
Op het moment dat er door acquisitie en locatieverwerving 
sprake is van een project dat binnen de organisatie lijkt te 
passen, kunnen algemene kenmerken worden opgesteld 
voor het project. In deze scan worden de algemene 
kenmerken van het project ingevuld. Dit wordt bij elk te 
ontwikkelen project gedaan. 

Scan haalbaarheid: In deze scan wordt een globale toetsing 
gedaan van de haalbaarheid van het project. Dit gebeurt aan 

de hand van het invullen van een match M, een wegingsfactor W en een score S. Voor de match moet 
een waarde gegeven worden tussen -2 (slechte match) en 2 (goede match). Met de wegingsfactor geeft 
de invuller het belang van het onderdeel aan door bij iedere vraag een waarde in te vullen die kan 
variëren van 1 (onbelangrijk) tot 5 (zeer belangrijk). De score is de vermenigvuldiging van de match en de 
wegingsfactor. De scores worden aan het einde van de scan bij elkaar opgeteld. Deze scan vormt slechts 
de basis voor een haalbaarheidsanalyse. Uit de scan volgt of er een match is tussen de algemene 
kenmerken van het project en van de projectontwikkelaar. Het uitgangspunt is dat iedere 
projectontwikkelaar op eigen wijze een haalbaarheidsloets doet. 

Quickscan 'eigen' aannemer: In de quickscan worden de kenmerken van de aannemer en het project met 
elkaar gematcht. Dit gebeurt aan de hand van het invullen van een match M, een wegingsfactor W en een 
score S. Voor de match moet een waarde gegeven worden tussen -2 (slechte match) en 2 (goede match). 
Met de wegingsfactor geeft de invuller het belang van het onderdeel aan door bij iedere vraag een waarde 
in te vullen die kan variëren van 1 (onbelangrijk) tot 5 (zeer belangrijk) . De score is de vermenigvuldiging 
van de match en de wegingsfactor. De scores worden aan het einde van de scan bij elkaar opgeteld. 

7.5.2 Detailscan 
De detailscan wordt door de projectontwikkelaar in de planontwikkelingsfase ingevuld. In de detailscan 
wordt eerst gekeken naar de juridische verplichtingen en de verwachtingen/verplichtingen die volgen uit 
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het vaste samenwerkingsverband tussen projectontwikkelaar en 'eigen' aannemer (SCAN aanbesteden of 
'eigen' aannemer). Uit deze scan volgt of de projectontwikkelaar het project moet (of het beste kan) 
aanbesteden of dat hij het project met de 'eigen' aannemer mag/moet doen. In het laatste geval wordt een 
meer gedetailleerde scan gemaakt van de 'eigen' aannemer (DETAILSCAN project - 'eigen' aannemer). 
De OUTPUT van de scan is het advies om het project ofwel aan te besteden ofwel met de 'eigen' 
aannemer realiseren. 

Scan aanbesteden of 'eigen' aannemer: Deze scan wordt gedaan om te bepalen of de projectontwikkelaar 
bij dit project te maken heeft met verplichtingen of verwachtingen ten aanzien van de keuze tussen 
aanbesteden of het project realiseren met de 'eigen' aannemer. De scan wordt gedaan op basis van een 
beslisboom. Uit de scan volgt of het project moet worden aanbesteed of dat de 'eigen' aannemer verder 
getoetst wordt. 

Detailscan 'eigen' aannemer: In de detailscan wordt getoetst in hoeverre de aannemer geschikt is om het 
project te realiseren. Dit gebeurt aan de hand van het invullen van een match M, een wegingsfactor W en 
een score S. De detailscan is een aanvulling op de quickscan. Het verschil is dat de kenmerken van de 
aannemer meer gedetailleerd zijn en uitgebreider worden gematcht. Aangezien deze gedetailleerde 
kenmerken pas op zijn vroegst in de planontwikkelingsfase bekend zijn, wordt deze scan ook in deze fase 
uitgevoerd. 

7.5.3 Output 

De output van het model is een advies aan de projectontwikkelaar, waarbij twee mogelijkheden worden 
aangegeven: Aanbesteden óf 'eigen' aannemer. 

Aanbesteden: Het advies luidt dat het project beter kan worden aanbesteed. De projectontwikkelaar is dit 
verplicht, of de 'eigen' aannemer lijkt niet geschikt om het project te realiseren. Er kunnen verschillende 
aanbestedingsprocedures worden gevolgd. Wanneer de ontwikkelaar op basis van juridische gronden 
verplicht is om aan te besteden, dan bepaalt het (Europees) recht welke procedure gevolgd moet worden. 
Indien er geen juridische verplichtingen zijn, is de projectontwikkelaar vrij om zelf de keuze te maken 
tussen de verschillende aanbestedingsprocedures. De samenwerking is gebaseerd op het traditionele 
model (prijsvorming op basis van gunningscriteria). 

'Eigen' aannemer: Het advies luidt dat het project door 'eigen' aannemer kan worden gerealiseerd. De 
projectontwikkelaar heeft geen juridische verplichtingen tot aanbesteden en de 'eigen' aannemer lijkt 
geschikt om het project te realiseren. De précontractuele procedure geschiedt op basis van 
onderhandelingen over begroting en prijsvorming. De volgende stap is om te bepalen op welke manier de 
samenwerking wordt vormgegeven: 
• Traditioneel (prijsvorming op basis van onderhandelen) 
• Bouwteam 
• Geïntegreerd 

Het model, waarin de opmerkingen uit de toets zijn verwerkt, wordt weergegeven in figuur 7.4 
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8. Conclusies en aanbevelingen 

8. 1 Inleiding 
Het doel van dit onderzoek is het opstellen van een beslissingsondersteunend model, dat door de 
projectontwikkelaar kan worden gebruikt om te beslissen welke projecten hij door de 'eigen' aannemer 
laat uitvoeren en welke hij het beste kan aanbesteden, ten einde alle projecten met een optimaal 
projectresultaat op te leveren. 
In dit laatste hoofdstuk worden de conclusies (§8.2) en aanbevelingen (§8.3) ten aanzien van het 
onderzoek en het beslissingsondersteunend model gegeven. 

8.2 Conclusies 
De aanleiding van het onderzoek is de veronderstelling dat verplichte samenwerking invloed heeft op het 
projectresultaat van te ontwikkelen projecten. Om te onderzoeken óf en welke invloed verplichte 
samenwerking heeft, is de volgende probleemstelling opgesteld: 

Wal zijn de kenmerken van (verplichte) samenwerking tussen projectontwikkelaar en aannemer binnen 
het ontwikkelingsproces en hoe kunnen deze kenmerken worden omgezet in input voor een 
beslissingsandersleunend model, dat door de projectontwikkelaar bij elk te ontwikkelen project kan 
worden gebruikt ter ondersteuning van de keuze tussen het project aanbesteden of laten realiseren 
door de 'eigen' aannemer? 

Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn de begrippen projectontwikkeling, 
projectontwikkelaar, project, aannemer en samenwerking onderzocht. De kenmerken van de onderzochte 
begrippen vormen de input voor het opstellen van een beslissingsondersteunend model. 

Projectontwikkeling 
Projectontwikkeling is het voor eigen rekening en risico initiëren en managen van projecten, waarbij elk 
uniek project door middel van faseren, beheersen en beslissen optimaal ontwikkeld wordt, van initiatief tot 
en met oplevering, door een centraal sturende marktpartij (projectontwikkelaar). Kenmerken hierbij zijn: 
• Eigen rekening en risico; 
• Initiëren, organiseren, (laten) realiseren en coördineren van de projecten; 

Management. 

Om een zo goed mogelijk projectresultaat te krijgen en rekening (en risico zo veel mogelijk te beheersen) 
is het van belang de onderneming en de te ontwikkelen projecten te managen. Management van een 
projectontwikkelingsorganisatie kan onderverdeeld worden op drie niveaus: Programma, Proces en 
Project. Het belang van management voor dit onderzoek ligt op programmaniveau vooral in de strategie, 
beleid en doelstelling, die bepalend zijn voor de keuze voor projecten; en daarnaast ten aanzien van de 
(eventuele) strategische, langdurige, vaste samenwerkingsverbanden die de ontwikkelaar heeft met 
bepaalde actoren. Op procesniveau ligt het belang in beleidsmatige en organisatorische aspecten ofwel 
het plan van aanpak en de inrichting van de projectorganisatie. Op projectniveau ligt het belang in de 
inhoudelijke aspecten en de uitvoering van het plan van aanpak. 

Projectontwikkelaar 
Om een objectieve beoordeling te kunnen maken van de match tussen projectontwikkelaar en project is 
gezocht naar kenmerken waarop vergeleken kan worden hoe goed de kenmerken van het te ontwikkelen 
project passen bij de kenmerken van de projectontwikkelaar. Uiteindelijk is gekozen voor de kenmerken 
type, capaciteit en beleid van de projectontwikkelaar. 
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Project , 
Om een goede vergelijking te maken tussen de kenmerken van de projectontwikkelaar en het project, 
dienen de kenmerken op elkaar aan te sluiten. Daarom is voor de kenmerken van het project gekozen 
voor type, capaciteit en doelstelling. Bij type wordt gekeken naar het specialisme van het project. Met 
capaciteit wordt ten aanzien van het project de benodigde capaciteit bedoeld. Voor de haalbaarheid is het 
van belang dat de projectontwikkelaar (en overige actoren) voldoende liquiditeit en werknemers 
beschikbaar heeft. Met de doelstelling wordt het verwachte/gewenste projectresultaat bedoeld. In het 
beleid van de projectontwikkelaar wordt bepaald welke doelstelling de ontwikkelaar heeft met het 
ontwikkelen van projecten. Het projectresultaat dient op deze doelstelling aan te sluiten. 
Bij de optimale ontwikkeling van een project speelt projectmanagement een belangrijke rol. 
Projectmanagement kan daarom als kenmerk worden gekoppeld aan een project. Goed 
projectmanagement heeft een positieve invloed op het projectresultaat Bij projectmanagement spelen 
faseren, beheersen, beslissen en samenwerken een belangrijke rol. Faseren is een belangrijk kenmerk 
van het project en een belangrijk onderdeel van projectontwikkeling. Het belang van fasering voor dit 
onderzoek is vooral ten aanzien van de betrokkenheid van de aannemer en in de (pré)initiatief- en 
planontwikkelingsfase. In deze fasen kan de projectontwikkelaar gebruik maken van het 
beslissingsandersleunend model. 

Aannemer 
In het model worden de kenmerken van de 'eigen' aannemer vergeleken met de kenmerken van het 
project. In de quickscan wordt de aannemer getoetst op de kenmerken type, capaciteit en beleid. De 
keuze van deze kenmerken is gebaseerd op eenduidigheid, waardoor er een objectieve vergelijking kan 
worden gemaakt. Dit zijn slechts algemene kenmerken van een aannemer en kunnen worden uitgebreid 
met specifiekere kenmerken. De beheersaspecten van een project: tijd, geld, kwaliteit, informatie en 
organisatie spelen hierbij een belangrijke rol. Een aannemer kan worden gekenmerkt door de mate waarin 
hij op deze aspecten aansluit. 

Samenwerking 
Samenwerking is een belangrijk onderdeel van projectontwikkeling. In dit onderzoek staat de 
samenwerking tussen de projectontwikkelaar en de aannemer centraal. Bij deze samenwerking wordt 
aandacht besteed aan de précontractuele procedure, de verschillende samenwerkingsvormen en het 
aannemingscontract. De kenmerken van samenwerking zijn de verschillen tussen aanbesteden en 
verplichte samenwerking. Deze verschillen worden weergegeven in figuur 8.1 

I Aanbesteden Verplichte samenwerking 
Recht - aanbestedingsrecht - geen vastgelegde reglementen 
Markt - marktbenadering - 'eigen' aannemer 
Concurrentie - concurrentie - geen concurrentie 
Procedure - lange, officiële procedure -kortere procedure 
Aanvang précontractuele - aan het einde van de - aanvang kan in elke fase vóór de 
procedure planontwikke)[Qgsfase realisatiefase 
Criteria -selectie- en gunningscriteria - criteria in de vorm van een match met 

de projectkenmerken, gebaseerd op 
ervarin~!~e~ecten 

Betrokkenheid en expertise van -in de realisatiefase - kan in gehele ontwikkelingsproces 
de aannemer 
Samenwerkingsmodel ~ - traditionele model - traditioneel, bouwteam of 

geïntegreerd 
F1guur 8. 1 Verschilfen tussen aanbesteden en verplichte samenwerkmg ten aanz;en van de precontractuele procedure 

De précontractuele procedure gaat over in het opstellen van het samenwerkingscontract. In dit contract 
wordt vastgelegd wat partijen van elkaar verwachten. 
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Beslissingsandersleunend model 
Om voor elk project te kunnen toetsen of de 'eigen' aannemer geschikt is voor het project; is het 
beslissingsandersleunend model opgesteld. De ontwikkeling van het model is opgebouwd uit drie 
stappen: Stap 1 is het model vóór toetsing, Stap 2 is het toetsen; Stap 3 is het (aangepaste) definitieve 
beslissingsondersteunend model. 

Het model vóór toetsing is opgebouwd uit Input, Quickscan, Detailscan(s) en Output. Een belangrijk 
onderdeel van dit model is het bepalen van de samenwerkingsvorm (traditioneel, bouwteam of 
geïntegreerd). Om het model uiteindelijk in de praktijk toe te kunnen passen is het model getoetst. De 
doelstelling van de toets in dit onderzoek is een evaluatie op compleetheid en correctheid van het model. 
Hiervoor is het model voor twee projecten van Merlens Planontwikkeling ingevuld. Ten aanzien van de 
resultaten van de toets kan onderscheid worden gemaakt tussen resultaten t.a.v. de getoetste projecten 
en resultaten t.a.v. het model. 

Resultaten I. a. v de projecten 
Het invullen van de projecten van Merlens Planontwikkeling heeft bij beide projecten tot een negatief 
advies geleid. Door een vergelijking te maken tussen de resultaten van de toets en de ervaring in de 
praktijk, wordt de validiteit van de adviezen getoetst. Uit de toets volgt dat bij Merlens sprake is van twee 
belangrijke knelpunten: het verschil in specialisme en gebrek en concurrentie. Deze knelpunten en de 
tegenvallende projectresultaten hebben geleid tot een verminderd vertrouwen tussen tussen Merlens 
Planontwikkeling en Merlens Bouwbedrijf en een breuk in de samenwerking. Het advies uit het modellijkt 
dus overeen te komen met de bevindingen in de praktijk. 

Resultaten t.a.v. het model 
De resultaten t.a.v het model zijn gebaseerd op aanpassingen te verbetering van de inhoud, 
toepasbaarheid, gebruik en leesbaarheid van het model: 
• De nadruk ligt niet op de samenwerkingsvorm, maar op de keuze tussen aanbesteden of 'eigen' 

aannemer; 
• Het dynamische karakter van het model; 
• De keuze voor de toegepaste kenmerken. (met name ten aanzien van de haalbaarheid); 
• Toetsbaarheid van het aspect kwaliteit; 
• Het gebruik van certificering bij de evaluatie en controle van de samenwerking; 
• Overige aandachtspunten ten aanzien van het gebruik, de leesbaarheid en toepasbaarheid. 

De resultaten van de toets zijn verwerkt in het definitieve beslissingsandersleunend model. De 
belangrijkste verschillen tussen het model vóór de toets en het definitieve model zijn dat de 
samenwerkingsmodellen niet langer worden meegenomen in het model, de nadruk duidelijker op de 
keuze tussen aanbesteden of 'eigen' aannemer ligt, de scans zijn vereenvoudigd en dat het model 
overzichtelijk is weergegeven op één pagina i.p.v. op meerdere pagina's. Het beslissingsandersleunend 
model is opgebouwd uit een Quickscan en een Detailscan. In figuur 8.2 wordt aangegeven wanneer het 
model kan worden gebruikt en hoe de verhouding is tot de samenwerking en de mogelijke aanvang van 
de précontractuele procedure. 

Figuur 8.2 Model/.a.v fasering, samenwerking en précon/rac/uele procedure 
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Eindconclusie 
De kenmerken van samenwerking tussen de projectontwikkelaar en de aannemer, zijn de verschillen 
tussen aanbesteden en verplichte samenwerking. De input wordt gevormd door het samenvoegen van de 
kenmerken van projectontwikkelaar, project, aannemer en samenwerking. Met deze input is een 
beslissingsandersleunend model opgesteld, dat de projectontwikkelaar bij elk te ontwikkelen project kan 
gebruiken, ter ondersteuning van de keuze tussen het project aanbesteden of laten realiseren door de 
'eigen' aannemer. De criteria voor het invullen van het model zijn: 
• Het model door de projectontwikkelaar wordt ingevuld; 
• De projectontwikkelaar een vast samenwerkingsverband heeft met een aannemer, waarbij (sommige) 

projecten verplicht door 'eigen' aannemer moeten worden gerealiseerd; 
• Het model dient om te toetsen of de 'eigen' aannemer geschikt is om het project te realiseren; 
• Het model bij elk te ontwikkelen project gebruikt kan worden. 

8.3 Aanbevelingen 
Er kunnen als aanvulling op de conclusies en op het onderzoek enkele aanbevelingen worden gedaan. 
Deze aanbevelingen kunnen worden verdeeld in aanbevelingen ten aanzien van het gebruik van het 
model, de verfijning en verbetering van het model en ten aanzien van verder onderzoek. 

Gebruik beslissingsondersteunend model 
Er is sprake van een dynamisch model. Het model moet in verschillende situaties (verschillende typen 
projectontwikkelaars, projecten en aannemers) gebruikt kunnen worden. In dit onderzoek is de keuze 
gemaakt voor bepaalde kenmerken die in het model gehanteerd worden. De kenmerken en het belang 
van bepaalde kenmerken kunnen voor elke ontwikkelaar anders zij. Het zou mogelijk moeten kunnen zijn 
om in overleg met de betreffende ontwikkelaar het model op zijn kenmerken aan te passen. Een 
aanbeveling is om de mogelijkheid te bekijken voor het 'op maat maken' van het model in overleg met een 
bepaalde projectontwikkelaar. 
Daarnaast is het van belang dat bij het invullen van het model, voldoende aandacht wordt besteed aan 
het toekennen van wegingsfactoren aan de verschillende aspecten. Het dynamische karakter van het 
project wordt hierbij namelijk versterkt doordat de ontwikkelaar zelf kan aangegeven in hoeverre hij belang 
hecht aan het aspect. De weegfactoren maken het model flexibel en generiek voor verschillende 
projectontwikkelaars en projecten. 

Voor een optimaal gebruik in de praktijk is het handig om een aparte bijlage van het model te hebben. In 
deze bijlage kan een samenvatting worden gegeven van het onderzoek en de resultaten, zodat de 
projectontwikkelaar niet de hele rapportage hoeft door te lezen. In die bijlage wordt ook een 
gebruikershandleiding gegeven, zodat de projectontwikkelaar het model zonder hulp kan invullen. Hierbij 
wordt ook aangegeven wie, in welke situaties het model kan gebruiken. Een aanbeveling is om een 
dergelijke handleiding te schrijven. 

Verfijning en verbetering beslissingsondersteunend model 
Omdat de doorlooptijd van een project in vastgoed over het algemeen langer is dan dit 
afstudeeronderzoek is het niet mogelijk om het model te valideren in de praktijksituatie. Om het project 
daadwerkelijk te toetsen op validiteit is het no(!ig een project vanaf de (pré)initiatieffase door het model te 
laten lopen en vervolgens na afsluiting van het project te evalueren of de besluiten die genomen zijn met 
behulp van het model correct zijn. Indien nodig moet bekeken worden welke kenmerken toegevoegd 
moeten worden aan het model. 

Verder onderzoek 
Aangezien het juridisch aspect een belangrijk onderdeel is bij samenwerking wordt aanbevolen om 
juridisch dieper in te gaan op samenwerkingsverbanden, -contracten en de mogelijkheden van partijen bij 
een (verplichte) samenwerking. 
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Bijlage 1 Begripsomschrijvingen 

Projectontwikkeling 
Projectontwikkeling is het voor eigen rekening en risico initiëren en managen van projecten, waarbij elk 
uniek project door middel van faseren, beheersen en beslissen optimaal gerealiseerd wordt, van initiatief 
tot en met oplevering, door een centraal sturende marktpartij (projectontwikkelaar). 
Dit is een samenvattende omschrijving van de begripsomschrijvingen van Kousemaeker61, Dreimulle~2 • 

Keeris63 en Kohnstamm en Wetten64 • 

( Projectjontwikkelaar 
Projectontwikkelaar ontwikkelt als centrale partij binnen een web van actoren, voor eigen rekening en 
risico, projecten, met de intentie om door middel van faseren, beheersen en beslissen elk uniek project 
optimaal te realiseren. 
Dit is een samenvattende omschrijving van Kousemaeker1 en Keeris3, waarbij het in dit onderzoek gaat 
om de ontwikkelaar die een verplichte samenwerking heeft richting aannemer zoals de ontwikkelende 
bouwer of projectontwikkelaar ontstaan vanuit een bouwbedrijf. 

Ontwikkelingsproces 
"Proces is een algemeen, niet gespecificeerd begrip waarmee het gericht teweegbrengen van bepaalde 
veranderingen door menselijke activiteiten wordt aangeduid"3. Het ontwikkelingsproces is het proces, dat 
wordt doorlopen voor het ontwikkelen van een project. Het gericht teweegbrengen is hierbij het 
ontwikkelen, de bepaalde veranderingen is het project dat tot stand komt en de menselijke activiteiten zijn 
de actoren die hun taken uitvoeren. Belangrijk aspect binnen het proces (zeker ten aanzien van het 
onderzoek) is tijd en daarmee fasering. 

Actoren 
"Een begrip waarmee individuen, dan wel instellingen of organisaties worden aangeduid, waarvan 
algemeen wordt aangenomen dat zij een doorslaggevende invloed hebben op een bepaald proces"3. Bij 
dit onderzoek zijn de actoren de verschillende partijen die bij het ontwikkelingsproces betrokken zijn. 

Projecten 
Bij dit onderzoek wordt met project bedoeld: hetgeen ontwikkeld en gerealiseerd wordt. Het is de 
omschrijving voor de verzameling van activiteiten tijdens het ontwikkelingsproces en het ontwikkelde 
product, waarbij de begrippen eenmalig, eindig en doelgericht centraal staan. 

Projectmanagement 
Bij projectmanagement draait het om faseren, beheersen en beslissen. In dit onderzoek betekent het dat 
de projectontwikkelaar moet faseren, beheersen en beslissen bij het ontwikkelen van een project. 

Aannemer 
"Een rechtspersoon, dan wel de natuurlijke persoon als diens vertegenwoordiger, die zich contractueel 
verbindt tot het vakkundig uitvoeren van bouwwerken conform wettelijke bepalingen, volgens algemeen 
gebruik en maatschappelijke opvattingen en op basis van de specifieke vooraf overeengekomen 
voorwaarden"ss. Bij dit onderzoek wordt hiermee de partij bedoeld die zich contractueel verbindt aan de 
projectontwikkelaar tot het vakkundig uitvoeren van het project conform wettelijke bepalingen, algemeen 

61 F.J.M. de Kousemaeker, Praktijkaspecten vastgoed, 2002 
62 A.P. Dreimuller, Taak en plaats van de projectontwikkelaars, 1980 
63 Prof.ir. W.G. Keeris MRICS, Vastgoedbeheer Lexicon, 2001 
64 P.P. Kohnstamm en P.G.M. van Wetten, Inleiding Vastgoedkunde, 1990 
ss Prol.ir. W.G. Keeris MRICS, Vstgoedbeheer Lexicon, 2001 
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gebruik en maatschappelijke opvattingen en op basis van specifieke in de aannemingsovereenkomst met 
de ontwikkelaar overeengekomen voorwaarden. 

Aanbesteden 
Aanbesteden is het proces, waarbij een projectontwikkelaar voor het realiseren van zijn project aan één of 
meerdere aannemers vraagt een offerte uit te brengen en waarbij het werk wordt gegund aan de partij die 
het meest voldoet aan de gestelde criteria. 
Dit is een samenvattende omschrijving van de begripsomschrijvingen van Keeris5, Mol66 en de 
aanbestedingsspecialist67• Aanbesteden is een algemeen gehanteerd begrip, in deze rapportage wordt de 
rechtstreekse onderhandeling tussen ontwikkelaar en 'zijn' aannemer (zonder officiële aanbesteding) ook 
tot het begrip aanbesteden gerekend en gaat het hierbij zowel om aanbesteden in het algemeen als bij 
verplichte samenwerking. 

Aanneming van werk 
Is in feite de aannemingsovereenkomst ofwel het contract tussen projectontwikkelaar en aannemer. Het 
gaat om het moment na de aanbestedingsprocedure waarbij de ontwikkelaar en aannemer vastleggen 
wat ze van elkaar verwachten. Aannemer neemt het werk van de projectontwikkelaar aan en verbindt zich 
hiermee ten opzichte van de ontwikkelaar om het project uit te voeren. 

Verplichte samenwerking 
Verplichte samenwerking tussen ontwikkelaar en aannemer, waarbij de ontwikkelaar door plichtsbesef, 
morele overweging, regel of wet gedwongen is de aanneming van werk bij de betrokken aannemer neer 
te leggen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen samenwerking die niet gerelateerd is aan 
projecten en dus door alle projecten heen loopt. En daarnaast projectgebonden samenwerking, die 
voortkomt uit de niet-projectgebonden samenwerking. Het gaat hierbij om de verplichting van de 
ontwikkelaar om het project door bepaalde aannemer te laten uitvoeren, gezien zij een 
samenwerkingsverband hebben waarin dit is vastgelegd. 

66 E.P. Mol, college Privaatrechtelijk bouwrecht, 2005 
67 www.aanbestedingsspecialist.nl, 2005 
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Bijlage 2 Aanbestedingsprocedures 

Openbare aanbesteding. 'een aanbesteding, die algemeen bekend wordt gemaakt en waarbij een ieder 
kan inschrijven'. Bij deze openbare procedure kunnen alle belangstellende partijen direct een offerte 
indienen naar aanleiding van de publicatie van het voornemen tot verstrekken van een opdracht. De 
opdrachtgever moet zijn objectieve selectie- en gunningcriteria bekendmaken en op basis daarvan 
beslissen aan welke gegadigde hij de opdracht gunt. Bij deze vorm staat concurrentie centraal. Voordelen 
van openbare aanbesteding zijn de vrije concurrentie, die kan leiden tot een lage prijs en dat iedereen 
zich kan inschrijven. Nadelen zijn dat er veel gegadigden kunnen zijn, niet alle inschrijvers serieus hoeven 
zijn en dat de kans bestaat dat het werk aan een onbekwame aannemer wordt gegund. De 
aanbestedende dienst moet rechtstreeks uit de ingediende offertes een keuze maken, die geschiedt op 
basis van de laagste prijs25; 
Niet-openbare aanbesteding: In principe is dit eigenlijk een openbare aanbesteding, echter uitgevoerd in 
twee fasen. De aanbesteding wordt algemeen bekend gemaakt, waarbij een ieder zich als gegadigde kan 
aanmelden en waarvoor ten minste één, doch niet meer dan een vooraf bekend gemaakt aantal 
gegadigden tot inschrijving kunnen worden uitgenodigd. Vervolgens selecteert de aanbesteder op grond 
van vooraf bekend gemaakte objectieve selectiecriteria, een aantal gegadigden, die worden uitgenodigd 
om een offerte in te dienen. Uit deze offertes maakt de aanbesteder op grond van eveneens vooraf 
bekend gemaakte gunningcriteria, een keuze aan wie hij de opdracht gunt. Kenmerk van deze vorm van 
aanbesteden is dat het probleem van te veel gegadigden verkleind, dan wel weggenomen wordt. 
Voordelen van deze vorm zijn daarbij dat net als bij openbare aanbesteding zonder voorselectie iedereen 
zich kan inschrijven. Daarnaast kan de aanbesteder bedrijven selecteren die hem het meest geschikt 
lijken om een werk uit te voeren, wat de zekerheid, die de aanbesteder heeft vergroot. Ook bij deze vorm 
van aanbesteden heeft het concurreren een gunstige invloed op de prijsvorming en wellicht ook de 
kwaliteit. De nadelen zijn echter dat hoewel er sprake is van concurrentie, er niet optimaal geprofiteerd 
wordt van de vrije concurrentie, wat bij openbare aanbesteding wel het geval is. Daarnaast schuilt er bij 
een laag inschrijvingsbedrag een gevaar voor de laagste inschrijver, ten aanzien van de continuïteit van 
zijn onderneming. Als laatste dienen de aanbestedingsstukken kwalitatief goed te zijn om de mogelijkheid 
van prijsverbetering achteraf door de inschrijver te voorkomen; 
De onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. Na publicatie selecteert de 
aanbestedende dienst op grond van de vooraf bekengemaakte selectiecriteria één of meerdere 
gegadigden en stelt in overleg de contractuele voorwaarden vast. Deze procedure kan enkel worden 
toegepast wanneer bij openbare of niet-openbare procedure uitsluitend onregelmatige inschrijvingen zijn 
gedaan, of inschrijvingen die onaanvaardbaar zijn, of indien op geen enkele wijze de totale prijs voor een 
opdracht vooraf kan worden opgesteld66• 

De onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. In deze procedure onderhandelt de 
aanbestedende dienst rechtstreeks met de door hem uitgekozen gegadigde(n) over de inhoud van het 
contract zonder de opdracht vooraf officieel te publiceren. Deze procedure kan slechts worden gebruikt 
indien bij openbare of niet-openbare procedure uitsluitend onregelmatige inschrijvingen zijn gedaan, of 
inschrijvingen die onaanvaardbaar zijn, of wanneer het gaat om technische of artistieke redenen slechts 
aan een bepaalde aannemer kunnen worden toevertrouwd, of wanneer het strikt noodzakelijk is als 
gevolg van dwingende spoed, of voor herhalingsopdrachten die deel uitmaken van een oorspronkelijke 
opdrachFl. 
De onderhandse aanbesteding. 'een aanbesteding waarbij voor een beperkt aantal van tenminste twee 
natuurlijke rechtspersonen tot inschrijving worden uitgenodigd'. Er vindt geen openbare bekendmaking 
plaats. De aanbesteder bepaalt zelf de wijze waarop hij zijn voornemen een werk aan te besteden, 
bekend maakt. Daarbij dient hij wel te vermelden welke gegevens moeten worden overgelegd om tot 
inschrijving te kunnen komen. Deze vorm kan opgesplitst worden in onderhands met meervoudige 
uitnodiging en met enkelvoudige uitnodiging. Voordelen van onderhandse aanbesteding zijn dat de 

68 Ministerie van Economische Zaken, Europese Richtlijn voor overheidsopdrachten, 1999 
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aanbesteder bedrijven kan selecteren die hem het meest geschikt lijken om een bepaald werk uit te 
voeren. Daarnaast is het bij enkelvoudige uitnodiging een voordeel dat de aannemer zijn know-how ten 
aanzien van alternatieve oplossingen in een vroeg stadium kan inbrengen. Die vroege betrokkenheid 
zorgt ervoor dat er een bepaalde vertrouwensrelatie ontstaat tussen opdrachtgever en aannemer. 
Daarnaast kan dit leiden tot besparing op bouwtijd en bouwkosten door overlapping van verschillende te 
doorlopen fasen. Bij meervoudige uitnodiging is er nog steeds sprake van concurrentie, die gunstig kan 
zijn voor prijs en kwaliteit. De nadelen voor deze vorm bij meervoudige uitnodiging zijn gelijk aan de 
nadelen bij aanbesteding met voorafgaande selectie. Bij enkelvoudige uitnodiging ligt de nadelen vooral 
bij de capaciteit van de opdrachtgever. Om de prijsvorming van de inschrijver te kunnen beoordelen moet 
hij voldoende kennis, capaciteit en ervaring om ten aanzien van de prijs/kwaliteit verhouding voldoende 
tegenspel te bieden; 
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Bijlage 3 Samenwerkingsvormen 
Rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: hierbij kan het hele privé-vermogen aansprakelijk 
worden gesteld voor schulden van de onderneming: 

• Eenmanszaak 
• Vennootschap Onder Firma (VOF) De vennootschap onder firma is een samenwerkingsvorm waarin 

twee of meer partners een bedrijf voeren. De partners zijn dan de vennoten of firmanten. 
Kenmerkend voor deze ondernemingsvorm is dat iedere vennoot iets inbrengt in het bedrijf: geld, 
goederen, arbeidskracht enlof goodwill. 

• Commanditaire Vennootschap (CV) De commanditaire vennootschap is te zien als een bijzondere 
vorm van de VOF. Het verschil met de VOF is dat er twee soorten vennoten worden onderscheiden. 
Beherende vennoten en commanditaire of stille vennoten. De commanditaire of stille vennoten zijn 
slechts financieel betrokken. Zij mogen niet namens de CV naar buiten treden. 

• Maatschap De maatschap is een samenwerkingsvornn tussen twee of meer personen, maten 
genaamd, die ieder iets inbrengen, met het doel het voordeel dat daaruit voortvloeit gezamenlijk te 
delen. De inbreng kan arbeid, geld enlof goederen zijn. De maatschapsvorm wordt gekozen door vrije 
beroepsbeoefenaren, zoals artsen, accountants of fysiotherapeuten. 

Rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: een partij is alleen aansprakelijk voor het bedrag dat deze 
heeft geïnvesteerd. Een rechtspersoon is een zelfstandig drager van rechten en plichten. Dit betekent dat 
de betrokken personen, zoals de directeur(en) en commissarissen, niet met hun privé-vermogen 
aansprakelijk zijn voor de schulden van de rechtspersoon. 

• Besloten Vennootschap (BV) De BV is een vennootschap waarin het kapitaal in aandelen is verdeeld. 
Deze zijn in handen van één of meer aandeelhouders. De BV heeft dezelfde juridische status als een 
natuurlijk persoon en heeft in die zin ook dezelfde rechten en plichten. Een BV is dus een 
rechtspersoon. De BV zelf wordt als de ondernemer gezien, waarbij de directeur in dienst is van de 
BV en uit diens naam handelt. 

• Naamloze Vennootschap (NV) Net als de BV is de NV een vennootschap waarvan het kapitaal in 
aandelen is verdeeld. Een belangrijk verschil met de BV is dat die aandelen overdraagbaar zijn. Zoals 
bij de BV is aangegeven, moet in de statuten van de BV een zogenaamde blokkeringsregeling 
worden opgenomen. In de statuten van een NV mág een dergelijke regeling worden opgenomen. 
Verder kan de NV overdraagbare aandelen uitgeven, die verhandeld kunnen worden via de beurs 
(aandelen aan toonder). 

• Europees Economisch Samenwerkingsverband (EESV) Ondernemingen die in verschillende lidstaten 
van de Europese Unie zijn gevestigd, kunnen samenwerken in een Europees Economisch 
Samenwerkingsverband (EESV). Ook een buiten de Europese Unie gevestigd bedrijf dat een 
dochtermaatschappij heeft in één van de lidstaten kan deel uitmaken van een EESV. 

• Europese naamloze vennootschap (SE) De Europese naamloze vennootschap (Societas Europaea, 
of SE) is in heel Europa ingevoerd. Daarvoor is een Europese verordening vastgesteld die 
rechtstreekse werking heeft. Dat betekent dat de regels uit de verordening in Nederland als wet 
gelden. Wanneer de verordening het niet regelt, moet de Nederlandse wetgever dit invullen. Hiervoor 
sluit Nederland aan bij de regels voor de N.V. Het doel van de SE is het creëren van een niet
lidstaatgebonden rechtsvorm voor vennootschappen met internationale activiteiten. Voordeel hiervan 
is de mogelijkheid tot grensoverschrijdende fusie en zetelverplaatsing. Zo kan de statutaire zetel van 
een SE worden verplaatst naar een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap, zonder 
ontbinding van die SE of vorming van een nieuwe rechtspersoon De SE is een vennootschap 
waarvan het kapitaal in aandelen is verdeeld, en krijgt rechtspersoonlijkheid met ingang van de 
datum van inschrijving in het handelsregister. Het minimumkapitaal voor een SE bedraagt 120.000 
euro. Kenmerkend voor de oprichtingswijze van een SE is dat er altijd minimaal twee 
vennootschappen onder het recht van verschillende lidstaten vallen, of dat de vennootschappen elk 
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tenminste twee jaar een dochtervennootschap hebben die onder het recht van een andere lidstaat 
valt, dan wel een bijkantoor hebben dat in een andere lidstaat gelegen is. De SE kan binnen het 
grondgebied van de Europese Unie opgericht worden door; 

-Fusie 
- Oprichten van een holding 
- Oprichten van een dochtervennootschap 
-Omzetten van een (bijvoorbeeld Nederlandse) N.V. in een SE 
Natuurlijke personen (bijvoorbeeld een eenmanszaak of een v.o.f.) kunnen geen SE 
oprichten 

• Vereniging (incl. coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij) Een vereniging is een 
samenwerkingsvorm tussen twee of meer personen (leden), die volgens bepaalde regels een 
bepaald doel willen verwezenlijken. Dit doel mag niet zijn het maken van winst ter verdeling onder de 
leden. Een vereniging mag dus wel winst maken, maar die moet dan ten goede komen aan het 
gemeenschappelijke doel. De hoogste macht bij de vereniging ligt bij de Algemene 
Ledenvergadering, waarin in principe ieder van de leden ten minste één stem heeft. Deze Algemene 
Ledenvergadering benoemt het bestuur meestal uit haar midden. Het bestuur heeft de leiding over de 
dagelijkse gang van zaken in de vereniging; 

• De coöperatie en de onderlinge waarborgmaatschappij zijn bijzondere varianten op de vereniging. De 
coöperatie is een vereniging die opkomt voor de materiële belangen van haar leden door 
overeenkomsten met hen af te sluiten. Bij de coöperatie mag winst worden uitgekeerd aan de leden. 
Er zijn drie soorten coöperaties: 

- bedrijfscoöperaties, waarbij de leden het bedrijf uitoefenen en de coöperatie voor de leden 
inkoop, verkoop en/of bepaalde diensten verzorgt 
- consumentencoöperaties, waarbij de leden goederen kopen van de coöperatie, die deze 
voor de leden gezamenlijk heeft ingekocht 
- producten- of dienstencoöperaties, waarbij de leden tegelijkertijd werknemer zijn van de 
coöperatie 

• De onderlinge waarborgmaatschappij is een veren1g1ng die met haar leden 
verzekeringsovereenkomsten afsluit in het verzekeringsbedrijf dat de vereniging voor haar leden 
uitoefent. Voor de onderlinge waarborgmaatschappij gelden vrijwel dezelfde regels als voor een 
coöperatie; 

• Stichting Een stichting kent geen leden en is opgericht om met behulp van een bepaald vermogen 
een doel te realiseren. In de statuten staat vermeld welk doel dat is. Een stichting mag wel winst 
maken, maar de uitkering van de gemaakte winst is aan beperkingen onderworpen. Zo moeten de 
uitkeringen een ideële of sociale strekking hebben. Om deze reden is de stichting, net als de 
vereniging, geen geëigende vorm om een onderneming te starten. Een stichting wordt meestal 
gebruikt bij een ideëel of sociaal doel. 
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Bijlage 4 Toets Beslissingsondersteunend model 

Casus 2 La Fortessa in Weert 

INPUT 

Voor het invullen van het modelts hel noodzakelijk dat de projectontwikkelaar over de in fomlatte 
benodtgde informatie beschikt. van zowel de projectorrtwikkelaar als he/te ontwikkelen project. De 
benod1gde wordt weergegeven In respeclievelijl< INPUT 1: proJecfonlwrkkelaar en INPUT 2: pro,ect. 
INPUT 1 is vaste input en hoeft slechts per ontwrkkelaar!onderneming éénmatig ingevuld te worden. 
INPUT 2 is variabele tnpul en dtent bij elk meuw te omwikkelen proteel dat getoetst wordt opnieuw te 
worden bekeken. 

INPUT 1 Projectontwikkelaar 

Zellslandige 

~ 
Aannemer 
Belegger 
Makelaar 
Corporatie 
Architect 

De segmenten waarin de Ontwikkelaar Woningbouw 

~ 
werkzaam is Scholenbouw 

Kantoren 
Bedrijven 
Zorginstellingen 
Renovatie 

De segmenten waarin de OniWikkelall' ia" Woningbouw 

~ 
gespeclallseerd Scholenbouw 

Karlieren 
Bedrijven 
Zorginstellingen 
Renovatie 

Cllp~~cltelt 

~ 1.4 Het aantat lnzelbare werllnemers binnen 
de organisatie 

De financiele drugkracht van de Omzet E3 erganisalie Liquiditeit 

Beleid 
1.6 Het beleidsplan van de onderneming ten VisielMissie 

aanzien van: Doelstelling 
Financiering 
Kortellange termijn 
Proj8C:Ien 
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INPUT 2 Project 

W81111igl bij hel project de nadruk op? 

Hel speciaisme van hel project 

Hel benodigde aantaf werknamers voor de 
OlltWiklcellng van het project 

Het benodigde aanlal werknemers voor de 
ultw»tlng van hel project 

Oe projectomzet 

Oe totale projectlnvestering 

Oe geraamde investeringen ten aanzien 
van verschUlende onderdelen van het 
ontwikkal ngsproces 

Hili beoogde verwachte projectresultaat 

ProjectonlwikkeUng 
Bouwp~tie 
Belegging 
Verkoop/Verhuur 
BeheerlexplojlaUe 
Ontwerp 

Woningbouw 
Scho4enbouw 
Kanloran 
Bedrijven 
Zorglnstellngan 
Renovatie 

Grondkosten 
OntwikkeHngskosten 
Bouwkosten 
Bijkomende kosten 
Opbrengsten 

Winst 
Kwaltalrel hoogwaardig 

projectresullllll ter relerentie 
Bol!wproductie generaren 
ReJldemeJII uil belegging 
Porteleulllavergooting 
Ontwerp 

Start project 
Slltl lnlllilleffase 
Start planontwikk.-nsfase 
Start Reai"ISatiatase 
Geplande Opleverdatum 
Start préconlractuele procedure 
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Dil Is ln de pré-inltiatieffase 
doar de projectontwikkelaar 
nog n1et m te schatten 

Dit Is In de pré-lnlllatieflase 
door de projectontwikkelaar 
nog niet in te sçhatten 
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QUICK-SCAN 

De quick-scan is opgebouwct wl OUICI(-SCAN 1, projecron!Wil<kelaar-project en QUJCK-SCAN 
2, samenwerking OUICK-SCAN 1 belreft een snelle screenmg van de !Jaalbaarheld van her 
project. gebaseerd op ae malch tussen de algemene kenmerken van de projeclOntwtkkelaar en 
hel pro;ect (INPUT) . In OUICKSCAN 2 wordt bepaald welke manier van samenwerken het meest 
gesch1kt liikt en welke DETAILSCAN moet worden gevolgd 

QUICK-SCAN 1 Projectontwikkelaar- Project 

Past het specialisme van het project binnen de Ja 
segmenten waarin de ontwikkélaar werkzaan) la? Nee • 

Heeft de Glitwikkelaar ten aanzien van de Ja 2 
planning geelureode het gehele Nee • -2 
ontwikkelingsproces voldoende werknemers 

Heelt de onlwllkelaar voldoende liquiditeit om de Ja 2 
projecdnvestering te kunnen financieren? Nee • -2 

Heelt de ontwikkelaar ten aanzien van planning Ja 2 
per onderdeel van het ontwikkelingsproces Nee • -2 
voldoende liquidileft voor de geraamde 

Past het project bij de missie van de Ja 2 
ontwikkelaar? Nee .. -2 

Sluit het beoogde vernch\e projectresultaat aan .la 2 
bil de doeistelling van de ontwikkelaar? Nee • -2 

Past het project binnen het financfile beleid? Ja 2 
Nee • -2 

Past hel project binnen de korte termqn visie? Ja 2 
Nee .. ·2 

Past hel project binnen de lange termijn visie? Ja 2 
l\lee • -2 
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QUICK-SCAN 2 Samenwerking 

Is de ontwiAAelaar aanbesledenda dienst? 
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QUICK-SCAN 2 (vervolg) 

Samenwerldngsvorm 
4.3 Hoe groot is de gewenste betroldcenheld van de 1 

aannemer bij het ontwerp? 
1 =Niet 
3 = Advisering/gebruik expertise 
5 = Grote betrokkenheid bij het ontwerp 

Hoe groot is de gewenste verantwoordelijkheid bij 1 
tijdens de p/anontwfkkelingsfase? 

1 =Niet 
3 =Delen 
5 = Overdragen 

In hoeverre wordt de aannemer geacht risico te 1 
dragen/delen tijdens de planontwikkelingsfase? 

1 .. Niet 
3 =Delen 
5 = Geheel Overnemen 
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DETAILSCAN 

De detailscan wordt gedaan voor het toetsen al de aannemer gesellikt is voorhet uitvoeren van het 
project. Er zijn 4 verse/lillende de/ai/scan. Detailscan r belrelt /Jet rradllionele 
samenwerkingsproces, waarb1ï de prècontractuete procedure door aanbesteden geschiedt. De 
aannemer is vooraf niet bekend en de scan wordt derhalve achteraf als controlemiddel gebruikt. 
DetailseEm 2 betreft hettradionele model, maar waarb1j de précontractuele procedure bestaat wl 
prijsvorming op basis van bestek. Het betreft een strategische of verplichte samenwerking, waarbij 
de aannemer vooraf bekend is en de scan word/ derhalve reeds In de prém/tlatieflase gebruikt om 
op basis van ervanng, referenUe en verwachtingen te toetsen al de aannemer geschikt is voor !Jet 
project. Detailscan 3 betreft liet bouwteammodel op basis van strategische of verplichte 
samenwerking.De/ai/scan 4 betreft het geïntegreerde model op basis van strategische of verplichte 
samenwerking. 

DETAILSCAN 2 Project- Aannemer 

Kenmerken van de aetal/scan: 

Samenwerkingsvorm: 

Précontractuele procedure: 

Detailscan: 

Resultaat Detailscan: 

Betrokkenheid aannemer: 

Traditioneel 

Prijsvorming voor de uitvoering, door onderhandelen met 
eigen of strategisch gekozen aannemer op basis van het 
bestek 

Detailscan 2. De scan wordt uitgevoerd om te toetsen of de 
eigen aannemer geschikt is om het project uit te voeren. 

Go: Project doen met "eigen· aannemer 
No Go: Project niet doen met "eigen' aannemer. Wellicht 
alsnog aanbesteden. 

- Vanaf de realisatiefase wanneer het ontwerp en bestek 
gereed 
· Gedurende de hele realisatie tot en met de oplevering 
- Voor het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden 
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DETAILSCAN 2 Project- Aannemer 

Heelt de aamemer 1811 8IWien van de planning 
gedurende de gehele realisatiefase voldoende 
-'<neii10IS be8chi<baar om hel project te 
reallleran? 

stlh de doelslelilg van.-..- aan bt de 
doelstelilg van de lll"i~ en hel 
beoogde projeçtriiSIAiaat? 

Süt de Wsle.., ~ IIIWlllijde viSievan 
de ~en hetbeoogde 
projadteSullllat? 

Is de 18111111-'<lng gebaseerd op ervaring en 
ralerentie en kan hier opdmaal gebruk van 
worden geiTUlcl? 

Is de~ delmDVIIIIgelegcl dal de 
vowwachllngen van belde par1IJen l1eldef 
gefonruleerd zijn? 

Ja • 2 
Nee • ·2 

Ja • 2 
Nee • ·2 

Ja • 2 
Nee • ·2 

Ja • 
Net. 

Ja -Nee. 

Ja -
Net -

Ja • 

"'" · 
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Deze segmemen zijn in de 
rapportage ultgcbteidlgewljzlgd 

Ten aanzien van de toetsbaarheid 
is liel beter om deze samen te 
voegen 

Dit Is In de pré-lnitla!lelfase doOf 
de projectontwlltketaar nog nlel in 
Ie schalten 

De verwachtingen btr tv'.ertens 
Bouw on Plonoolw1Kkel111g ZIJn mot 
vastgelgd. In de "uoCJgê situalle 
ztrn de v<rrvr.tchltngcn van bei<fo 
par1ijan ~ersd1Uiend en dilleidtin 
de pr Kt~ lot probl men 



DET AlLSCAN 2 (vervolg) 

12 Is de aannemer In Sl88l hel project te reaheren 
blmen de door de o~Q8l88mde 
bouwkos1en? 

14 Heeft de aannemet reeds een werge11]141aar 
concepl gereallse«d? 

Is de aamemw geechikl om.."~ 
concept te realiseren? 

S1uft hel kwallleiteniveau van de aannemer aan 
op het concept? 

17 Is de aennemer In S1a8l om te voldoen aan de 
1aken,bevoegdhedenen~ 
In de reelisatielaae? 

18 1s de aannemw in Sl88l om 11 voldoen aan de 
gestelde projectactvlte1ten behorende bil deze 
vorm Vlll1 samenwer1cing? Te we1en: 

PrfsvonniJg 
Plannen 
WeriM>ortJereldhg 
otfetfeeleV8(1110ÎtiS 
Inzet""_".. 
/nziJI malerlHI 
Ondtlr-enne~ 
~ 
wem~ tot IIIMidblllnQen 

Ja 
Nee 

Ja • 
Nee • 

Ja 
Nee • 

Ja • 
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Merlans planonlwlkkeltng 1!11<!11 
&en on al hilnkelljkAcMesburo 
lng~cuakold om naast oo 
bagroting van Martens Bottw een 
otuectieve begrotrog I maken. Do 
reden Is om os te gaan of oe 
begrotrng van Mertens 
conCtJrrerend 15- met de markt. 

Kwalileltl$ een morulljk te loetsen 
begrip In de rapportage wordt 
toeger1eh1 dat het gaat om het 
voldoen aan verwachtingen. 



DETAILSCAN 2 (vervolg) 

kwaite .. ni!INU veo de·lll(nl!l18r aan 

Is de aeonemer In slaat om oen objectleve 
begrolir1g 18 rnaha!1? 

Is de aannemer In SJaal om oen conwrre<ende 
begroting Ie maloen? 

Slu• hel ..".._eau veo de aememar aan 
op de ~wllilllll gesleid In hel best~? 

Ja 
Nee. 

Ja 
Nee • 

Ja 
Nee • 

Ja 
Nee . 
Ja 
Nee • 

Ja 
Nee • 
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M<><te~s planonh" kelin11 ~~~~ 
een on•lhankelltka!Mesbo.lfQ 
lr'ij<!SChal<oltl am naast de 
begrQIJng wn ;.IJllten$ Bouw een 
OOjeclll!'.te beg10!Ing Ie maken, Oe 
•edet1 Is om nato gaa•t of do 
begreling van Merlens 
concurrerend as """t de matkl. 

T t1 ~~JLicn vun r1et 
kwallteusni'<eaJJ van Menens 
Bcuwbedrljl g-eelt Dnr. Weem'!;l 
, n ·t. gelien d!! speclallsatle •n 

lllllllEilsboUI'I (met l'lame schOlen) . 
de kwoUlSU niet aanslul t op 
•Ml •ml!JOOuwpro[<~Cien. Hij i) eelt 
aan dut op het golli a vnn 
OIJVOO!boold 111SI9~UI 1ell de 
kv>'ll lltell von Martons Boubodn,ltc 
llOQg os. Ook 6en Ie hoge kwaJoled 
kan een slechte onau:h lijn 


