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Voorwoord 
In september 2005 ben ik, als student van de Technische Universiteit Eindhoven, voor 

een jaar naar Valencia in Spanje vertrokken. Enerzijds om Spanje te leren kennen, de Spaanse 
taal te leren en nieuwe ervaringen op te doen. Anderzijds stonden er serieuzere activiteiten in de 
planning, waaronder mijn afstudeeronderzoek. 

Al met al ben ik vanaf september 2005 tot juni 2006 in Spanje verbleven. Het doel was 
gedurende de eerste maanden een plek en thema te vinden voor mijn onderzoek, waar ik vanaf 
januari 2006 aan zou beginnen. Ondanks dat het zoeken meer moeite kostte dan verwacht, is het 
gelukt om een thema en begeleidingsteam te vinden. Doel van het onderzoek was om te kijken 
naar verschillen in partnerselectie bij openbare aanbestedingen tussen Nederland en Spanje. 

Aan het einde van mijn Spaanse periode gekomen, heb ik moeten concluderen dat de 
samenwerking en het uiteindelijk behaalde resultaat mij zwaar tegen zijn gevallen. Waar dit 
precies aan lag? Dat is een goede, maar ook moeilijk te beantwoorden, vraag. Met deze vraag in 
mijn achterhoofd heb ik, bij thuiskomst, een aantal wijzigingen in mijn afstudeeronderzoek 
doorgevoerd. Zo vroeg ik me af waarom het is dat bepaalde handelingen, die in het eigen land 
automatisch gaan, in het buitenland veel energie kosten. Hoe zit dit met Nederlandse bedrijven 
die naar Spanje willen uitbreiden of Nederlandse ondernemers die in Spanje een onderneming 
willen gaan opzetten? Tegen wat voor problemen lopen zij aan en welke problemen kunnen zij 
verwachten? In mijn vervolgonderzoek na de periode in Valencia ben ik op zoek gegaan naar het 
antwoord op dergelijke vragen. Want ondanks dat twee landen dicht bij elkaar liggen, kan men 
als buitenlander het gevoel krijgen aan de andere kant van de wereld beland te zijn. De centrale 
vraag luidt; Hoe groot is de afstand tussen Nederland en Spanje? Daarnaast is er gekeken waar 
eventuele kansen en mogelijkheden zich voor doen in de Spaanse bouwkundige markt. 

Ter afronding van mijn onderzoek heb ik een verslag geschreven wat momenteel voor u 
ligt. Doel van dit verslag is inzicht te verschaffen in de werkelijke afstand tussen Nederland en 
Spanje. Bij deze zou ik de volgende personen graag willen bedanken voor de hulp bij het tot 
stand komen van mijn onderzoek en dit verslag: Prof. Ir. G.J. Maas en Ir. R. Favié voor de 
begeleiding vanuit de Technische Universiteit Eindhoven, de heer Perez Mantiel en de heer Ros 
McDonnell voor de begeleiding in Spanje vanuit respectievelijk de Universidad Politécnica de 
Valencia en de Universidad Politécnica de Cartagens en de heer van der Weide van Eldon, de 
heer Jacobs van Volkar Wessels/ Credo Espana, de heer van de Kreeke van lmtech, de heer 
Ziermans van ING Real Estate, de heer Martin Hernández van Llanera, de heer Alfredo López 
van Llanera, mevrouw Peeters van Puur Spanje, mevrouw Holthuis van Casasol, mevrouw 
Schoonebeek van Casalmonte, mevrouw Langa van Decovial en mevrouw Jansens van KPMG 
voor de gesprekken en interviews. 

Bij deze wens ik u veelleesplezier toe. 

Justin Dol 

Groningen, oktober 2006. 
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Samenvatting 
Voor het afstudeeronderzoek behorende bij de Mastertrack Construction Management & 

Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven is een onderzoek naar de afstand tussen 
Nederland en Spanje opgezet. Door gebruik van de afstandsdimensies van Ghemawat (2001) is 
deze afstand inzichtelük gemaakt. In zijn afstandsdimensles maakt Ghemawat (2001) 
onderscheid tussen de geografische afstand, administratieve afstand, economische afstand en 
culturele afstand. De vier afstandsdimensies zijn alle aan de hand van theorie, praktijkervaringen 
van Nederlandse bedrijven In Spanje en de praktijkervaringen van een jaar wonen en werken in 
Spanje van ondergetekende besproken. Naast het inzichtelijk maken van de afstand tussen 
Nederland en Spanje is op deze manier tevens Ghemawat's theorie getoetst. 

De eerste dimensie, de geografische afstand, wordt grotendeels bepaald door de ligging 
van de twee landen. Ondanks dat deze ligging niet is veranderd, en ook niet zal gaan 
veranderen, is de geografische afstand tussen Nederland en Spanje de laatste decennia sterk 
afgenomen. Door een verbetering van de infrastructuur in en tussen de twee landen, de toename 
van het aantal vluchten en de sterke daling van de prijs voor deze vluchten en de opkomst van 
het Internet en moderne communicatiemogelijkheden is Spanje voor de Nederlandse ondernemer 
beter, sneller en goedkoper bereikbaar geworden. 

Ook de tweede dimensie, de administratieve afstand, heeft de afgelopen decennia een 
positieve ontwikkeling doorgemaakt. Door de alsmaar groeiende rol van de Europese Unie 
binnen de nationale en internationale politiek worden wet- en regelgeving verder op elkaar 
afgestemd. Deze aanpassingen gecombineerd met de vrije handel van goederen en diensten en 
het vrije verkeer van personen en goederen tussen de lidstaten zorgen voor een sterke reductie 
van de administratieve afstand tussen Nederland en Spanje. Desondanks dient men, 
voornamelijk als startende ondernemer in Spanje, over een lange adem te beschikken gedurende 
de aanloopfase in Spanje. Door de sterke bureaucratie duren inschrijvings- en 
aanmeldingsprocedures in Spanje beduidend langer. 

Na de toetreding tot de Europese Unie in 1986 maakte de Spaanse economie een 
stonmachtige ontwikkeling door. Momenteel behoort zij tot 's werelds grootste economieên. De 
bouwkundige sector kan daarbij gezien worden als de aanjager van de recente groei. De 
afgelopen jaren groeide deze sector uit tot één van Europa's grootste. Ondanks dat het eind van 
deze explosieve groei in zicht is gekomen, wordt niet verwacht dat de sector de komende jaren 
met een sterke teruggang te maken krijgt. Ook voor Nederlandse ondernemers blijven er de 
komende jaren meer dan voldoende mogelijkheden tot toetreding bestaan. Al met al leidt dit tot 
een afname van de economische afstand tussen Nederland en Spanje. 

De culturele dimensie is de dimensie die de afstand tussen Nederland en Spanje in stand 
houdt. Ondanks de afname van de drie eerdere afstanddimensies blijven de culturele verschillen 
tussen Nederland en Spanje relatief groot. Dit varieert van onschuldige verschillen tot verschillen 
die kunnen leiden tot het wel of niet doorgaan van een samenwerking, een verkeerde aansturing 
van de Spaanse divisie, etc. Een goede manier om deze culturele verschillen inzichtelijk te 
maken is via de nationale cultuurdimensies van Hofstede & Hofstede (2005). Hierbij worden de 
culturele verschillen opgedeeld in vijf dimensies. Voor het inzichtelijk maken van bedrijfskundige 
verschillen zijn daarbij voornamelijk de dimensies machtafstand en onzekerheidsvenmijding van 
belang. 

Ondanks de relatief grote verschillen tussen Nederland en Spanje dient opgemerkt te 
worden dat de verschillen ten opzichte van buurland Belgiê nog groter zijn. Voornamelijk met 
betrekking tot het management van een bedrijf. Een constatering die zowel door de theorie als de 
praktijkervaringen bevestigd word. Al met al lijkt Spanje minder ver weg dan op voorhand 
verwacht werd. 
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Dit houdt echter niet in dat verwacht mag worden dat de overgang van Nederland naar 
Spanje soepel verloopt. Samengevat dient u voor het succesvol opzetten van een onderneming 
in Spanje kennis te hebben van de Spaanse taal (en cultuur), kennis van de Spaanse manier van 
zakendoen, over uithoudingsvermogen te beschikken en klein te beginnen. Voor de succesvolle 
overname van of intensleve samenwerking met een Spaanse onderneming is voornamelijk de 
zoektocht naar een geschikte onderneming en de daarop te volgen zoektocht naar een geschikte 
kopman voor de nieuwe Spaanse afdeling van belang. 

Dit onderscheid tussen het opzetten van een nieuwe onderneming in Spanje en de 
overname van een bestaande Spaanse onderneming kwam naar voren in de praktijkervaringen 
van Nederlandse ondernemingen in Spanje. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat het opzetten 
van een nieuwe onderneming in de meeste gevallen volledig in Spanje wordt uitgevoerd door 
enkelen individuen. Logischerwijs dienen zij zich dan ook gedegen voor te bereiden op het wonen 
en werken in een andere cultuur. De overname van of samenwerking met een Spaanse 
onderneming wordt grotendeels vanuit Nederland aangestuurd. In dit laatste geval zal de 
aanraking met de Spaanse cultuur minimaal zijn en komt het zwaartepunt te liggen bij de 
zoektocht naar een geschikte onderneming. 

Al met al kan geconcludeerd worden dat de methode van afstandsdimensies van 
Ghemawat (2001) een alomvattende methode is om de afstand tussen twee landen inzichtelijk te 
maken. De valkuilen die aan de hand van zijn dimensies aan bod komen, worden alle door de 
ervaringen van verschillende Nederlandse ondernemingen en door de ervaringen van wonen en 
werken in Spanje van ondergetekende onderschreven. Na bestudering van deze 
afstandsdimensies met betrekking tot Nederland en Spanje kan geconcludeerd worden dat 
Spanje zeer dicht bij Nederland ligt en dat de afstand enkel door culturele verschillen in stand 
gehouden wordt. 
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1 Inleiding 

1.1 De kleinere wereld 
Je hoort en leest het overal; Door technologische vernieuwing en het openstellen van 

vele landgrenzen wordt de wereld alsmaar kleiner. Waar vroeger een vakantie naar Spanje een 
hele onderneming was, vliegt men tegenwoordig in twee uur van Amsterdam naar Barcelona; en 
dat voor een bedrag dat lager ligt dan de kosten die men met de auto kwijt is aan tol. Voor veel 
Nederlanders liggen Spanje, Frankrijk, Griekenland en de rest van de wereld tegenwoordig dan 
ook om de hoek. Naast vakantiegangers kijken ook steeds meer ondernemingen over de grens 
naar mogelijkheden om hun activiteiten uit te breiden. Maar ondanks dat men binnen een paar 
uur en voor een schappelijk bedrag naar het buitenland vliegt, wordt na aankomst duidelijk dat 
men zich wel degelijk in een ander land bevindt; een andere taal, andere gewoontes, ander eten, 
andere normen en waarden, etc. Dergelijke verschillen lijken zich niet aan te passen aan de 
steeds kleinere wereld. Zelfs met het verdwijnen van de grenzen en de alsmaar groeiende 
mogelijkheden van communicatietechnologieên zullen de verschillen, en dus de afstand tussen 
twee landen nooit verdwijnen. Maar 'afstand', wat is dat eigenlijk? 

1.2 Afstand 
Een studie door economen Frankel en Rose (Ghemawat, 2001) toonde de gevolgen aan 

van verschillende factoren op de handelsovereenkomsten tussen landen. Hieruit bleek dat de 
traditionele economische factoren, zoals een lands rijkdom en grootte (BNP), nog steeds van 
belang zijn. Een stijging van 1% bruto nationaal product (BNP) leidde gemiddeld tot een stijging 
van 0,75% in handel met het buitenland. 

Echter, andere factoren bleken van een vele grotere invloed te zijn. Zo bleek de 
hoeveelheid handel tussen twee landen gelegen op 8.000 kilometer van elkaar slechts 20% te 
zijn van de waarschijnlijke handel wanneer deze landen op 1.500 kilometer van elkaar gelegen 
waren. Culturele en administratieve afstanden sorteerden een nog groter effect; Zo bleek de kans 
dat een bedrijf zaken doet met een bedrijf in een oud-kolonie tien maal groter te zijn dan de kans 
dat een bedrijf zaken doet met een bedrijf van buiten een oud-kolonie; Het gebruik van eenzelfde 
munteenheid lijdt tot een handelsgroei van 340% en de omvang van handel tussen twee landen 
met een gedeelde taal is 300% groter dan die tussen landen met verschillende talen. 

Het blijkt dus van belang te zijn om een goed inzicht te verschaffen in de afstand tot een 
land voordat men tot zaken over kan gaan. Om tot dit inzicht te komen deelt Ghemawat (2001) 
het begrip 'afstand' op in vier aparte dimensies. Te weten: de geografische dimensie, de 
economische dimensie, de administratieve dimensie en de culturele dimensie. 

1.3 Afstandsdimens/es 

1.3.1 Geografische afstand 

Logischerwijs wordt de geografische dimensie grotendeels bepaald door de geografische 
afstand die twee landen van elkaar scheiden. Daarnaast spelen andere zaken die deze 'afstand' 
kunnen vergroten, dan wel verkleinen. Hierbij moet gedacht worden aan de afstanden in het land. 
Bijvoorbeeld de afstanden tussen de economisch sterkere regio's, afstanden van de hoofdstad 
naar de buitengebieden en landgrenzen, de aansluiting op internationale waterwegen en 
oceanen en de infrastructuur van communicatie, personen en goederen binnen een land. 

1.3.2 Economische afstand 

Het inkomen en de rijkdom van een land zijn de twee voornaamste factoren die de 
afstand tussen twee landen kunnen vergroten, dan wel verkleinen. Onderzoek heeft aangetoond 
(Ghemawat, 2001) dat rijkere landen, gerelateerd aan hun rijkdom, relatief meer 
grensoverschrijdende handelsovereenkomsten aangaan dan armere landen. 
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1.3.3 Administratieve afstand 

Historische en politieke overeenkomsten tussen twee landen zijn van grote Invloed op de 
hoeveelheid handel die tussen deze landen plaatsvindt. Zo wordt er wereldwijd tien keer zo veel 
handel gedreven tussen landen met een kolonist-kolonie verleden in vergelijking met landen 
zonder een dergelijke historie (Ghemawat, 2001 ). Goede voorbeelden hiervan zijn de 
verhoudingen tussen Frankrijk en haar oud koloniên in West-Afrika en Spanje en haar oud
koloniên in Zuid- en Midden-Amerika. Naast een gedeeld verleden zijn handelsovereenkomsten 
een manier om de afstand tussen twee landen te verkleinen. Het economische succes van de 
Europese Unie is daar een goed voorbeeld van. 

Naast het verkleinen van de afstand tussen twee landen wordt de administratieve 
dimensie vaak gebruikt om de afstand te vergroten. Dit om de eigen binnenlandse markt te 
beschermen. Onder meer door het instellen van importbelastingen, het slechts op beperkte 
schaal toelaten van buitenlandse investeerders en door het toekennen van subsidies aan 
bedrijven en ondernemers uit eigen land wordt de afstand kunstmatig hoog gehouden. 

1.3.4 Culturele afstand 

De culturele afstand tussen twee landen wordt bepaald door de verschillende dimensies 
waaruit een cultuur is opgebouwd. Hierbij kan gedacht worden aan gezamenlijke historie, 
gezamenlijke taal, gezamenlijke religieuze overtuigingen, etc. Deze culturele verschillen kunnen 
de 'afstand' tussen twee landen vergroten. Uit het onderzoek van Frankel en Rose (Ghemawat, 
2001) bleek de omvang van handel tussen twee landen waar dezelfde taal gesproken wordt 
300% groter te zijn dan de handel tussen landen zonder taalovereenkomst 

Bepaalde onderdelen van de culturele dimensies, zoals de taal, kunnen relatief 
gemakkelijk aangeleerd en begrepen worden door buitenstaanders. Andere dimensies, zoals de 
geldende normen en waarden, zijn echter niet zo gemakkelijk te herkennen, te begrijpen en aan 
te leren. Dit onderdeel vormt vaak het grootste struikelblok voor ondernemingen in het buitenland. 

1.4Spanje 

1.4.1/nleiding 

Spanje, een nieuwe economische wereldmacht gelegen in het Zuid-Westen van Europa. 
Spanje, het land met een economie die meer dan twee keer zo hard groeit dan het Europese 
gemiddelde; 3,4% in 2005 in tegenstelling tot slechts 1,3% in de Eurozone (ICEX, 2006). Met 
deze groeipercentages heeft Spanje de achtste positie bereikt in het overzicht van werelds 
grootste economieên. Naast de welvarende economie ligt Spanje tevens op een strategische 
locatie in het Zuid-Westen van Europa. Door de locatie, historische en culturele banden, fungeert 
Spanje voor vele Europese landen als poort tot Afrika en Latijns-Amerika. 

Door succesverhalen betreffende de economische groei en mogelijkheden in Spanje 
richten meer en meer bedrijven hun pijlen op de Spaanse markt. Bedrijven willen daarbij nog wel 
eens zo overdonderd raken door de mogelijkheden en de succesverhalen dat men de 
moeilijkheden, die een internationale uitbreiding met zich meebrengt, over het hoofd ziet. Hierbij 
kan onder andere gedacht worden aan kosten en risico's die gepaard gaan met het internationaal 
zaken doen. Veel van deze kosten en risico's worden veroorzaakt door verschillen betreffende de 
hierboven beschreven afstand, waardoor buitenlandse markten opeens veel minder aantrekkelijk 
kunnen zijn. 

In de volgende hoofdstukken zullen, aan hand van de hierboven omschreven dimensies, 
de mogelijkheden voor Nederlandse ondernemers in Spanje besproken worden. Naast de 
zoektocht naar de werkelijke afstand tussen Nederland en Spanje zullen de hoofdstukken tevens 
relevante zaken bespreken voor het starten van een onderneming in Spanje. Echter, voordat 
begonnen wordt met de verschillende afstandsdimensies tussen Nederland en Spanje, zullen in 
de volgende paragrafen eerst enkele algemene zaken besproken worden. 
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1.4.2 Politiek 

Spanje is een parlementaire of constitutionele monarchie onder Juan Carlos I, met een 
grondwet uit 1978. De huidige Premier is José Luis Rodrfguez Zapatero. Spanje werd lid van de 
NAVO in 1981 en is lid van de Europese Unie sinds 1986 (Anon 1, ca 2005). Het Spaanse 
politieke bestuurssysteem bestaat uit het huis van afgevaardigden (Congreso de los Diputados) 
met 350 leden. De leden hiervan worden door de bevolking gekozen gedurende vierjaarlijkse 
verkiezingen. Naast 'El Congreso' is er een senaat (Senado) bestaande uit 259 leden. 208 Leden 
worden door de bevolking gekozen gedurende vierjaarlijkse verkiezingen. De overige 51 leden 
van 'El Senado' worden aangewezen door afgevaardigden van de regionale bestuurssystemen 
(Anon 2, ca 2005). 

1.4.3 Autonome gemeenschappen 

In 1982 werd de sterk gecentraliseerde eenheidsstaat Spanje getransformeerd in een 
gedecentraliseerde staat met 17 autonome gemeenschappen (comunidades autónomas). Deze 
onderverdeling kwam tot stand bij de totstandkoming van de Spaanse grondwet in 1978. Uit 
schrik voor opduikend separatisme en verdere instabiliteit van het land, werd er gekozen voor 
verregaande decentralisatie. Elke autonome gemeenschap kreeg zijn eigen regering en 
parlement met grote wetgevende en uitvoerende macht. In 1995 verkregen ook de twee Spaanse 
exclaves in Afrika, Ceuta en Melilla, autonomie (Anon 3, ca 2005). De 17 autonome 
gemeenschappen zijn verder onderverdeeld in 50 provincies (Provincias) en de 2 Afrikaanse 
autonome steden (Ciudades autónomes). Figuur 1 geeft een overzicht van de Spaanse 
gemeenschappen en provincies. 

De autonome 
gemeenschappen hebben 
verregaande bestuurlijke en 
beslissende macht, elk met 
een eigen parlement en 
regionale besturen. De 
machtsverdeling verschilt 
daarbij per gemeenschap, 
zoals dat besloten is in de 
'Autonome Statuten' (Estatuto 
de autonomia). Er wordt 
daarbij voornamelijk 
onderscheid gemaakt tussen 
de meer historische 
gemeenschappen (zoals 
Baskenland, Catalonië, 
Galicië) en de overige 
gemeenschappen. De 
historische gemeenschappen 
verkregen in eerste instantie 

• CEUTA 
o MELILLA 

, BALEARIC 
• ISLANDS 

figuur 1, De autonome gemeenschappen en provincies van Spanje (Anon 4, ca 2005). 

meer functies en zeggenschap, inclusief de mogelijkheid om zelf te beslissen wanneer 
presidentiële verkiezingen plaatsvinden, zolang dat minstens eens per vier jaar is. Een ander 
voorbeeld is de regionale politie van het Baskenland en Catalonië (respectievelijk Ertzaintza en 
Mossas d'Esquadra) die volledig zelfstandig ten opzichte van de Spaanse staat opereert (Anon 4, 
ca 2005). 

Door de onderdrukking van de regionale cultuur en trots gedurende het bewind van 
Franco (zo was het onder meer verboden om regionale talen zoals het Catalaans en Baskisch te 
spreken) zijn er tot op de dag van vandaag fanatieke bewegingen ter afscheiding van Spanje 
actief, voornamelijk in de eerder genoemde historische regio's (Anon 1, ca 2005). 
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1.4.4 Geschiedenis van de Spaanse 2ctte eeuw 
Het begin van de 20818 eeuw bracht Spanje weinig rust en vrede. Met de kolonisatie van 

de Westelijke Sahara, Spaans Marokko en Guinea probeerde Spanje nog een laatst graanije 
mee te pikken van de kolonisatie van Afrika. Een militair wanbeleid in Marokko bracht 1921 het 
koninkrijk in diskrediet en verslechterde de politieke stabiliteit. Een periode van dictatoriaal 
bewind (1923-1931) werd beêindigd met de oprichting van de Tweede Spaanse Republiek. De 
Tweede Spaanse Republiek (1931-1939) was de tweede en laatste periode in de Spaanse 
geschiedenis waarbij zowel de verkiezing van de president als de verkiezing van de premier in 
handen waren van het Spaanse volk. De Tweede Spaanse Republiek begon op 14 apri11931 na 
de verbanning van Koning Alfonso XIII (Anon 5, ca 2005). 

De republiek gaf politieke zelfstandigheid aan het Baskenland, Cataloniê en Galiciê en 
ook vrouwen verworven stemrecht. Echter, tegen een achtergrond van toenemende politieke 
polarisatie, afnemende kerkelijke steun, toenemend politiek geweld en druk van buitenaf, vond er 
een poging tot een militaire coup plaats. Ondanks dat de coup faalde, brak er een burgeroorlog 
uit (juli 1936 - april 1939). Deze burgeroorlog werd gewonnen door de nationalistische 
groepering onder leiding van generaal Francisco Franco en ondersteund door nazi-Duitsland en 
fascistisch ltaliê. De republikeinen verkregen, behalve de Sovjet Unie en Groot Britanniê, weinig 
tot geen steun van de overige Europese democratieên (Anon 6, ca 2005). De Spaanse 
burgeroorlog wordt overigens ook wel de eerste slag van de Tweede Wereldoorlog genoemd. 

Na de burgeroorlog leidde generaal Francisco Franco een economisch en politiek 
uitgeput land, waar guerrillastrijders tot in 1950 in het binnenland strijd voerden tegen Franco, 
onder een dictatoriaal bewind. Gedurende de Tweede Wereldoorlog bleef Spanje, onder grote 
druk van nazi-Oultsland (Hitler bracht zijn leger tot aan de Spaanse grens na de invasie van 
Frankrijk), neutraal met als argumentatie dat Spanje zich een nieuwe oorlog niet kon veroorloven. 
Uit Spanje gevluchte bannelingen vormden in Frankrijk echter wel een groot deel van het verzet 
tegen de Duitse overheersers (Anon 1, ca 2006). 

Na de Tweede Wereldoorlog bleef Spanje, als één van de laatste fascistische regimes in 
Europa, lange tijd zowel politiek als economisch verbannen en werd het tot 1955 uit de Verenigde 
Naties (VN) gehouden. De toetreding tot de VN kwam voort uit Franco's afkeur ten opzichte van 
het communisme. De VN, onder leiding van president Eisenhower van de Verenigde Staten, zag 
de toetreding van Spanje als een uitbreiding van de VN op een militair strategische positie op het 
Iberische schiereiland. In de jaren '60, meer dan een decennium na de overige West-Europese 
landen, maakte Spanje een grote economische groei door welke geleidelijk leidde tot een 
moderne lndustriêle economie met een florerende toeristische sector. Deze groei zette door tot in 
de jaren '70 (Anon 1, ca 2005). 

Na de dood van Franco in 1975 werd Juan Carlos I, de kleinzoon van Alfonso XIII, de 
nieuwe koning. Mede door zijn toedoen kwam In 1976 een democratische grondwet tot stand. Op 
23 februari 1961 mislukte een staatsgreep van Antonio Tejero. In 1962 werd de sterk 
gecentraliseerde eenheidsstaat getransformeerd in een gedecentraliseerde staat met autonome 
regio's. Dit leidde in 1966 tot de toetreding van Spanje tot de Europese Gemeenschap (de 
voorloper van de Europese Unie). zodat het vanaf 1993 van de vrije markt kon profiteren. 
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1.4.5 Europa en de Spaanse economie 

Slechts elf jaar na beëindiging van het dictatoriale bewind van Franco trad Spanje in 
1986 toe tot de Europese Gemeenschap. De toelating tot de Europese Gemeenschap markeerde 
het begin van een opmerkelijke terugkomst tussen 's werelds sterkste economieën. Sinds Spanje 
20 jaar geleden toetrad tot de voorloper van de Europese Unie (EU) steeg het gemiddelde 
Spaanse inkomen van €8.000 tot €23.000. Over de afgelopen tien jaar groeide de Spaanse 
economie met een gemiddelde van 4% (zie ook bijlage 1 voor een overzicht van de voornaamste 
economische indicatoren). Daarnaast groeide de infrastructuur exponentieel sinds de toetreding. 
De 2.000 kilometer verharde weg in 1986 was in 2002 uitgebreid naar 20.000 kilometer en groeit 
nog gestaag door. Ook de toerismesector maakte een stormachtige ontwikkeling door waarbij het 
totale aantal toeristen van 33 miljoen in 1985 verdubbeld is tot 66 miljoen in 2005 (Adolf, 2006). 

Veel van deze groei kwam voort uit de financiële steun die Spanje ontving vanuit de EU. 
Desondanks blijft de groei opmerkelijk aangezien Griekenland en Portugal soortgelijke Europese 
steun ontvingen, maar geen vergelijkbare ontwikkeling doormaakten; in Griekenland verdwenen 
op raadselachtige wijze grote delen van het geld en de Europese subsidies konden de stagnatie 
van de Portugese economie niet stopzetten. Spanje is tot op heden de grootste ontvanger van 
Europees geld, met een totaal van €100 miljard aan inkomsten (Adolf, 2006). Spanje investeerde 
dit grotendeels in de infrastructuur. Er werd onder meer een begin gemaakt aan een netwerk van 
Spaanse hogesnelheidslijnen, waarin de hoofdstad, Madrid, verbonden werd met de hoofdsteden 
van de autonome gemeenschappen. Doel is om de reistijd tussen Madrid en de hoofdsteden 
terug te brengen tot een maximum van drie uur. Naast de bereikbaarheid per trein kwam het geld 
ook ten goede aan het netwerk van snelwegen. De totale lengte van het netwerk werd 
vervijfvoudigd en industriële gebieden werden op de snelwegen aangesloten. Deze en dergelijke 
investeringen leidden tot de grootste economische groei-index van Europa. Over de afgelopen vijf 
jaar nam ook de bevolking enorm toe; van 40 miljoen naar 44 miljoen (Adolf, 2006). Deze 
bevolkingsgroei wordt overigens gedeeltelijk veroorzaakt door immigratie en overwinteraars 
vanuit Noord- en Midden-Europa. 

Volgens economisch analist Emilio Ontiveros (Adolf, 2006) zijn eendracht en stabiliteit de 
sleutel tot het Spaanse succesverhaal: We stonden als één man achter het idee van Europa,' 
herinnert hij zich. Spanje werd voor het eerst een stabiele democratie. De rentecijfers zakten 
spectaculair: in 1980 betaalden de Spanjaarden nog 20 procent voor hun hypotheek. Dat daalde 
tot 4 procent of lager. Met de inflatie meegerekend was er zelfs een negatieve rente. Massaal 
begon men in Spanje huizen te kopen en te bouwen. De overheidsfinanciên werden onder de 
opeenvolgende regeringen gesaneerd, wat ertoe leidde dat er de laatste jaren zelfs een 
financieringsoverschot bijgeschreven kon worden. De werkloosheid daalde in twintig jaar van 18 
naar 10 procent. De herwonnen welvaart heeft geleid tot een nieuw internationaal elan. Geholpen 
door de zinderende bouwactiviteiten in het land (Spanje slokt al jaren meer dan de helft van de 
Europese betonproductie op en bouwt meer huizen dan Frankrijk en Duitsland bij elkaar (Adolf, 
2006)) wordt het Spaanse landschap verrijkt met spraakmakende architectuur. 

Spanje staat inmiddels sterk genoeg om de gevolgen op te vangen nu de steunfondsen 
vanuit Europa geleidelijk afnemen, denkt Ontiveros. Vanaf 2010 is Spanje nettobetaler aan de 
EU. De meeste Spanjaarden zien in dat het nu de landen in het oosten zijn die hulp behoeven en 
zijn bereid daaraan bij te dragen. Problemen ziet de econoom hooguit in de eenzijdige 
ontwikkeling. De bouw zou wel eens een flinke klap kunnen krijgen met de stijging van de rente, 
het toerisme mikt nog steeds te veel op sol y playa (zon en strand), van de massatoerist die niks 
uitgeeft. En op het gebied van technologie, onderzoek en ontwikkeling sluit Spanje nog altijd de rij 
in de EU. 'Daar moeten we veel meer in investeren. Op alleen bouwvakkers kan een land niet 
draaien' (Adolf, 2006). 
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1.5 Het onderzoek 

Ui 1 Onderzoeksdoel 

Het doel van dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de afstand tot Spanje voor 
Nederlandse ondernemers en ondernemingen. Op de Spaanse markt liggen kansen en 
mogelijkheden waar Nederlandse bedrijven meer op in kunnen spelen. Doordat de Spaanse 
markt voor velen echter als ver en onbekend beschouwd wordt blijft het aantal bedrijven achter in 
vergelijking met de toetreding tot onder meer de Duitse of Franse markt. 

1.5. 2 Onderzoeksaanpak 

De afstand tussen Nedertand en Spanje wordt aan hand van de vier afstandsdimensies 
van Ghemawat (2001) in kaart gebracht. De vier dimensies zullen elk op drie manieren inzichtelijk 
gemaakt worden. Gedeeltelijk zal dit gebeuren door een theorieonderzoek. De bevindingen uit de 
theorie zullen geverifieerd worden aan de hand van de praktijkervaringen van Nederlandse 
ondernemingen die zich gevestigd hebben op, of uitgebreid hebben naar, de Spaanse markt. 
Afsluitend zullen de eigen ervaringen van een jaar wonen en werken in Spanje aan bod komen. 
Op deze manier wordt Ghemawat's (2001) theorie getest en de afstand tussen Nederland en 
Spanje inzichtelijk gemaakt. Het gehele onderzoeksmodel is weergegeven in figuur 2. 

r 
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PraktiJk bedrijven 
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Figuur 2, Afstudeennodel 
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Voor dit onderzoek zijn gesprekken aangegaan met de heer van de Kreeke, business 
development manager bij lmtech, actief in de technische dienstverlening in West-Europa, de heer 
Ziermans van ING Real Estate, die voor een bedrijfskundige studie aan de Erasmus Universiteit 
een studie uitvoerde naar de invloed van de Spaanse en Nederlandse nationale cultuur op de 
wijze van werkoverleg binnen Lloyd's Register (een internationaal dienstverlenende 
onderneming), de heer Jacobs die voor Volker Wessels in samenwerking met Credo Integrale 
Planontwikkeling een nieuwe onderneming (Credo Espal'la) opzette in de projectontwikkeling in 
Spanje, mevrouw Schoonebeek die enkele jaren geleden Casalmante opzette, een Nederlandse 
makelaardij die in Noord-Oost Spanje in de regio's Aragon en Catalonie actief is, de heer van der 
Weide, manager Benelux en Duitsland bij Eldon, actief in de ontwikkeling, fabricage en verkoop 
van schakelkasten en stroomverdeelsystemen met het hoofdkantoor in Madrid, Spanje, mevrouw 
Peeters van Puur Spanje, een Nederlandse makelaardij in Spanje en mevrouw Holthuis van 
Casasol, dertien jaar geleden één van de eerste Nederlandse makelaardijen in Spanje. 
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Naast de gesprekken met Nederlandse professionals hebben in Spanje enkele 
gesprekken plaatsgevonden met de heer Martin Hemández, directeur Bouw bij Llanera, één van 
de grotere Spaanse bouwbedrijven, de heer Alfredo López, directeur projectontwikkeling bij 
Llanera, en mevrouw Langa, werkzaam bij Decovial, een bedrijf dat actief is in de wegenbouw. 
Deze gesprekken waren voornamelijk gericht op hun kijk op (internationale) samenwerking, 
internationalisering en de daarbij behorende partnerselectie. Afsluitend vond er een gesprek 
plaats met mevrouw Jansens, Belgische, woonachtig in Nederland en werkzaam bü KPMG. 

1.5.3 Opbouw verslag 
De vier afstandsdimensies zullen allen één voor één aan bod komen in hoofdstuk 2 tot en 

met 5 in de volgorde; geografische afstand, economische afstand, administratieve afstand en 
culturele afstand. Zowel de praktijkervaringen van de bedrijven als mijn eigen ervaringen zullen, 
per afstandsdimensie, behandeld worden aan het eind van de respectievelijke hoofdstukken. In 
hoofdstuk 6 worden ten eerste de conclusies met betrekking tot de afstandsdimensies van 
Ghemawat (2001) besproken, waarna de vraag of deze dimensies alomvattend zijn beantwoord 
zal worden. Ten tweede komt de afstand tussen Nederland en Spanje aan bod en worden de 
conclusies met betrekking tot deze afstand getrokken. Met hoofdstuk 7 wordt dit verslag 
afgesloten. Hierin komen de kritieke succesfactoren voor een succesvolle (Nederlandse) 
onderneming in Spanje aan bod. 
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2 Geografische afstand 

2. 1 Inleiding 

De geografische afstand tussen twee landen wordt grotendeels bepaald door de ligging 
van de landen en de afstand die hun scheidt. Echter, spelen er meer zaken. Hierbij moet gedacht 
worden aan de afstanden in het land, de aansluiting op internationale waterwegen en oceanen en 
de infrastructuur van communicatie, personen en goederen binnen een land. 

2.2 Geografische locatie 
Spanje is de grootste van drie soevereine 

staten die gezamenlijk het Iberische schiereiland 
vormen, gelegen in het Zuid-Westen van Europa. De 
twee andere staten zijn Portugal en Andorra. In het 
westen grenst Spanje aan Portugal; Aan het zuiden 
grenst het aan Gibraltar en door middel van de twee 
Spaanse steden in Noord-Afrika, Ceuta en Melilla, 
aan Marokko; In het Noord-Oosten grenst het in de 
Pyreneeën aan Frankrijk en het kleine Prinsdom 
Andorra. Naast het vaste land behoren de Balearen 
eilandengroep in de Middellandse Zee, de Canarische 
Eilanden in de Atlantische Oceaan en een aantal 
onbewoonde eilanden ten oosten van Gibraltar bij het 
Spaanse Koninkrijk. In het l\loord-Oosten, in de 
Pyreneeën ligt een klein exclave dorp genaamd Llivia 
wat omgeven is door Frans grondgebied (Anon 1, ca 
2005). In zi!n totaal bedekt Spanje een gebied van 
504.782 km , waarvan 5250 km2 of 1,04% water is. 
Met 44.108 miljoen inwoners (peildatum 01-01-2005) 
(Fontana, 2006) heeft Spanje een populatiedichtheid 
van 87,4 inwoners per vierkante kilometer (zie bijlage 
1 voor een vergelijking van de verschillen in de 
voornaamste demografische gegevens tussen 
Nederland en Spanje. 

2.3 Reizen naar Spanje 

Figuur 3, Ligging in Europa 

Nederland wordt van Spanje gescheiden door België en Frankrijk (zie figuur 3). De 
fysieke afstand tussen Nederland en Spanje bedraagt, afhankelijk van waar men vertrekt, 
minimaal 900 kilometer. Vanuit Nederland is Spanje goed bereikbaar per auto, trein of vliegtuig. 
Vanuit Amsterdam kan, grotendeels, per hogesnelheidstrein naar Spanje afgereisd worden. 
Binnen enkele jaren zal het gehele traject bestaan uit hogesnelheidslijnen, waarna de reistijd per 
trein onder de tien uur zal komen te liggen. Momenteel bedraagt dit circa twaalf uur. Om de 
afstand per auto te overbruggen dient men enkele uren vroeger te vertrekken. Reistijd 
Amsterdam - Barcelona bedraagt (zonder pauzes) circa 14uur. 

De snelste, en bij vroege boeking tevens de goedkoopste, optie betreft echter het 
vliegtuig. Vanaf Amsterdam, Brussel of Dusseldorf vliegen enkele grote vliegmaatschappijen naar 
Spanje en vice versa. Op deze manier bent u vanaf Amsterdam in iets meer dan twee uur in 
Barcelona of Madrid. Door de opkomst van de prijsvechters in de vliegtuigbranche hoeft een 
enkeltje niet meer dan €50,- te kosten. Bij deze prijs zijn toeslagen en belastingen reeds 
inbegrepen. 
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2.4 Reizen In Spanje 
Door de enorme bedragen die vanuit de Europese Unie naar Spanje kwamen 

grotendeels te investeren in de infrastructuur zijn ook de afstanden in Spanje veel kleiner 
geworden. Met het Europese geld werd begonnen met de aanleg van een netwerk van 
hogesnelheidstreinen, werd het wegennetwerk verbeterd en uitgebreid en werden vliegvelden en 
(zee)havens uitgebreid en aangepast aan de eisen van vandaag en morgen. 

Voornamelijk de aanleg van een netwerk van hogesnelheidstreinen betreft enkele 
prestigieuze projecten. Doel is om de reistijd per trein vanuit de regionale hoofdsteden naar 
Madrid terug te brengen tot een maximum van vier uur en een maximum van zeseneenhalf uur 
naar Barcelona. Dit doel zal, volgens planning, in 2007 worden bereikt, waarna in de daarop 
volgende jaren het netwerk verder zal worden uitgebreid. 

Ook het wegennetwerk is in uitstekende staat. Sinds toetreding tot de EU werd het 
netwerk reeds met circa 20.000 kilometer uitgebreid. Hierbij werden ook de verbindingswegen 
tussen de grote steden opgeknapt. 

2.5 Transport van en naar Spanje 
Zoals beschreven is Spanje, vanuit Nederland, goed bereikbaar per auto, vliegtuig en 

trein. Voor de transportsector komt daar een vierde optie bij, namelijk transport per schip. 
Aangezien de buitengrenzen van Spanje voor circa 70% aan water grenzen (Middellandse Zee 
en de Atlantische Oceaan) is Spanje goed bereikbaar over water. Doordat men, in het kader van 
een betere bereikbaarheid tussen de lidstaten van de EU, bezig is met het uitbreiden en 
verbeteren van de belangrijkste transportaders voor het vervoer van mensen en goederen binnen 
de EU, de zogenaamde TEN-T projecten, zal deze bereikbaarheid in de komende jaren alleen 
nog maar beter worden. Zo wordt er momenteel gewerkt aan een Europees netwerk voor 
hogesnelheidstreinen, een netwerk voor goederentreinen, een netwerk voor de overzeese 
verbindingswegen, een Europees navigatiesysteem (Galileo) en een verbeterd netwerk van 
snelwegen (zie bijlage 2). 

2.6 Praktijk van bedrijven 
Zoals aangekondigd in het inleidende hoofdstuk zal per dimensie de 'praktijk van 

bedrijven' en mijn eigen ervaringen met betrekking tot de specifieke dimensie besproken worden. 
In de volgende twee paragrafen komen de praktijkervaringen behorende bij de geografische 
dimensie aan bod. Bij deze dimensie was ik voornamelijk geïnteresseerd in die bedrijven die 
meerdere jaren in Spanje zitten. Dit vanwege het feit dat deze bedrijven de opkomst van de 
moderne communicatietechnologieên en de goedkopere vluchten hebben meegemaakt. Dat 
betreft Eldon, lmtech en Casasol. Casasol was één van de eerste makelaars die vanuit 
Nederland een makelaardij in Spanje gericht op de Nederlandse markt oprichtte. Dertien jaar 
geleden vestigden zij zich, als derde Nederlandse makelaardij, in (Zuid-) Spanje. lmtech raakte 
door een kleine overname jaren geleden actief op de Spaanse markt en breidde daar vanuit haar 
positie uit. Eldon is tevens meerdere jaren actief op de Spaanse markt en heeft zich 
tegenwoordig zelfs met haar hoofdkantoor in Madrid gevestigd. 

Opvallend is dat zij allen de afgenomen afstand tussen Nederland en Spanje bevestigen. 
Zo geeft de heer van der Weide van Eldon aan dat door de moderne communicatietechnologieên 
de mogelijkheden tot contact tussen de verschillende vestigingen en het hogere management 
enorm is toegenomen. Onder meer door toepassing van videoconferences en het internationaal 
koppelen van databases is de afstand tussen de verschillende Eldon vestigingen afgenomen. 
Casasol, van wie de klanten voor een groot deel Nederlanders op zoek naar een tweede huis in 
Spanje zijn, heeft ook de afstand zien teruglopen. Het contact tussen de klanten van toen en nu 
verloopt, volgens mevrouw Holthuis, voornamelijk dankzij e-mail en goedkopere vluchten vele 
malen soepeler. De ervaringen van mevrouw Holthuis en de heer van der Weide worden 
bevestigd door de heer van de Kreeke van lmtech. 
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2.7 Eigen ervaring 
Ook mijn eigen ervaring met betrekking tot de geografische afstand tussen Nederland en 

Spanje is zeer positief. Gedurende mijn periode in Spanje ben ik enkele malen op en neer 
geweest naar Nederland. Voornamelijk door het toenemende aanbod van goedkope 
vliegverbindingen binnen de EU ligt Spanje daadwerkelijk om de hoek. Gedurende mijn studie in 
Eindhoven ben ik geregeld per trein naar Groningen gereisd, een reis die langer duurt en niet 
veel goedkoper is, dan Amsterdam - Valencia per vliegtuig. Zo sta je 's-ochtends in Nederland 
op, om rond de middag al achter je bureau in Spanje aan het werk te zijn. Ik kan enkel 
concluderen dat de geografische afstand tussen Nederland en Spanje voornamelijk een 
psychologische afstand is. Qua gevoel lijkt het, doordat het 'het buitenland' is, verder te liggen 
dan dat het in de praktijk is. 
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3 Economische afstand 

3. 1 Inleiding 

Het inkomen en de rijkdom van een land zijn economische factoren die de afstand tussen 
twee landen kunnen vergroten, dan wel verkleinen. Om inzichtelijk te maken hoe groot deze 
afstand tussen Nederland en Spanje daadwerkelijk is, wordt in dit hoofdstuk de Spaanse 
economie, van historie tot heden, geanalyseerd. Naast de algemene Spaanse economie komt 
zowel de Nederlandse als de Spaanse bouwsector specifiek aan bod om zo inzicht te verschaffen 
in de kansen en mogelijkheden voor Nederlandse ondernemingen in Spanje. 

3.2 Spaanse Economie 

3.2. 1 Historie 

Spanje was een wereldmacht onder de 
Habsburgers (1504-1700) en de Bourbons (1700-
1868). Het Spaanse rijk strekte zich over de hele 
wereld uit. Karel V heerste over Duitsland, 
Bourgondië, de Nederlanden, Oostenrijk, Hongarije, 
Bohemen, Moravië, delen van Italië, de Filippijnen en 
het grootste deel van Midden- en Zuid-Amerika (Anon 
7, ca 2005). De eigen rijkdom deed het rijk uiteindelijk 
de das om. De kosten voor het onderhoud van leger 
en koloniën brachten het Spaanse rijk aan de rand 
van de economische afgrond. Na de dood van Karel 
V in 1558 werd het rijk verdeeld tussen Filips 11, die 
Spanje plus koloniën en de Nederlanden kreeg (zie 
fig. 4), en Ferdinand, die het Duitse keizerrijk kreeg , 
en begon een periode van verval (Anon 7, ca 2005). 
Aan het begin van de 19de eeuw raakt Spanje ook zijn 
koloniën in Midden- en Zuid-Amerika kwijt. 

.. .. 

In de daaropvolgende periode groeide de 
Spaanse economie gestaag waarbij het Baskenland 
samen met Catalonië uitgroeide tot de industriële 
regio van Spanje. Naast de industriële groei 
ontwikkelde Catalonië tevens een sterke commerciële 
economie. De zuidelijke gebieden bleven zich 
voornamelijk op de landbouw richten en bleven 
achterlopers op het gebied van inkomen en 
economische groei ten opzichte van de rest van Fig. 4, Spaanse koninkrijk omtrent 1560. 

Spanje (Hawkins, ca 2006). In grote lijnen veranderde 
er weinig tot de burgeroorlog (1936-1939). Deze oorlog wierp Spanje jaren terug in de tijd . Na 
afloop van de burgeroorlog ging Spanje verder als een fascistisch regime onder leiding van 
Generaal Francisco Franco. De enorme verwoestingen die de burgeroorlog met zich mee bracht 
in combinatie met internationale isolatie na afloop van de oorlog resulteerde in een economische 
stagnatie. Deze stagnatie hield aan tot Spanje in de jaren '60 de grenzen enigszins opzette voor 
buitenlandse investeerders en bezoekers (Hawkins, ca 2006). Door openstelling van de grenzen 
in combinatie met grote investeringen in voornamelijk infrastructuur bloeide de Spaanse 
economie op. 
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Vanwege de toetreding tot de Europese Gemeenschap, nu Europese Unie (EU), in 1986 
was Spanje verplicht haar grenzen verder op te stellen, haar industrie te moderniseren, haar 
infrastructuur te verbeteren en haar economische regelgeving aan te passen aan Europese 
normen. Zodoende kwam de Spaanse economie in een opwaartse spiraal terecht. Concreet 
leidde dit tot een verlaging van het werkloosheidspercentage van 23% naar 1 0% en werd de 
inflatie onder de 3% gehouden. Na een periode van buitengewone groei na de toetreding tot de 
EU, waarin de Spaanse economie met 4,3% per jaar harder groeide dan het EU gemiddelde van 
3,0%, kwam de economie in een periode van recessie rond 1992. Gedurende het eerste kabinet 
van Aznar (1996-2000), door een toename van consumentenvertrouwen en 
consumentenuitgaven, sloeg de economie de weg naar boven weer in (Anon 8, ca 2006). 

3.2.2 Huidige situatie 

Vandaag de dag geldt Spanje als de op vier na grootste economie van Europa, 
verantwoordelijk voor 9% van de omzet van de Europese Unie. Dit ondanks dat het gemiddelde 
inkomen op slechts 78% van het gemiddelde inkomen in de EU zit. De voornaamste 
handelspartners van Spanje zijn Frankrijk, Duitsland en Italië, dit zowel voor import als voor 
export. In Spanje zijn Baskenland en Catalonië de voornaamste industriële gebieden. Van de in 
totaal 50 Spaanse provincies zijn slechts vijf (Barcelona, Biscay, Madrid, Navarre en Oviedo, alle 
gelegen in het noorden en oosten) verantwoordelijk voor meer dan 50% van de totale economie. 
Daarbij heeft Barcelona Spanje's krachtigste economie en geldt als één van Europa's 
belangrijkste industriële gebieden (Quintero, ca 2005). 

Spanje's industrie is voornamelijk opgemaakt uit kleine en middelgrote familiebedrijven 
en wordt door slechts drie bedrijven(Telefónica, Endesa en Repsol) in de top 100 van Europa's 
grootste bedrijven vertegenwoordigd. Spanje is dan ook grotendeels afhankelijk van buitenlandse 
investeerders voor de recentelijke groei. 30% Van de Spaanse industrie is in handen van 
buitenlandse maatschappijen. In de voedingsindustrie ligt dit percentage zelfs op 50%. Spanje's 
voornaamste industrieën zijn toerisme, chemie, zware industrieën en de voedings- en 
drankenindustrie. De voornaamste groeiindustrieën zijn het toerisme, het verzekeringswezen, 
vastgoedontwikkeling, elektronica en de financiële dienstverlening (Quintero, ca 2005). 

Al met al heeft de Spaanse economie over de afgelopen tien jaar een enorme groei 
doorgemaakt en herstelde het zich relatief simpel van de internationale economische recessie 
(zie ook bijlage 1 en 3). De voornaamste redenen voor groei waren de verlaagde rentetarieven in 
verband met de euro, Europese subsidies en fondsen, fiscale consolidatie en een significante 
groei door emigratie. Dit alles leidde tot een toename van economische activiteiten, groei van 
bouwkundige projecten & vastgoedbeleggingen en een sterke toename van het aantal banen 
(Anon 9, ca 2005). 
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3.3 Nederlandse economie; huidige situatie 

In 2005 groeide de Nederlandse economie met 1,1 %. Dat is een achteruitgang ten 
opzichte van 2004 toen de economie nog groeide met 1 ,7% (Nieuwenbroek & Schellevis, 2006). 
De voornaamste contributie voor de economische groei kwam door de export van diensten en 
goederen. De totale export, met uitzondering van de export van energie, nam toe met 6,3%. 
Naast de groeiende export nam het consumentenvertrouwen weer toe. Dat leidde tot de eerste 
tekenen van herstel van de private consumptie. Gedurende de laatste zes maanden van 2005 
groeide de private consumptie, voor het eerst in twee jaar tijd, weer met 0,3% (Nieuwenbroek & 
Schellevis, 2006). Hiermee lijkt een einde zijn gekomen aan een lange periode van economisch 
mineur (zie grafiek 1) 
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Grafiek 1, BNP en investeringen Nederland 

Tot de zomer van 2005 was de toekomst van de Nederlandse economie lange tijd gehuld 
in onduidelijkheid. De resultaten van de laatste helft van 2005 lijken echter de weg naar boven in 
te luiden. Over 2005 kwam de groei van de Nederlandse economie uit op 1,1 %. Voor de 
komende jaren wordt verwacht dat de Nederlandse economie over de gehele breedte verder 
aantrekt. Eén van de indicatoren hiervoor is de, hierboven reeds genoemde, ontwikkeling van het 
consumentenvertrouwen. Dit is gedurende de afgelopen jaren constant laag geweest in 
Nederland. Sinds het derde kwartaal van 2005 heeft de indicator voor het 
consumentenvertrouwen zich hersteld van -25 naar -6 in april 2006. Het Europese gemiddelde 
steeg in dezelfde periode van -15 naar -10 (Nieuwenbroek & Schellevis, 2006). Een tweede 
indicator voor het herstel van de Nederlandse markt is de daling van werkloosheid. 485.000 
Personen (6.5%) waren gemiddeld werkloos in 2005. Tegen het eind van dat jaar zat de 
hoeveelheid werklozen reeds 20.000 onder het gemiddelde. Verwachting is dat eind 2006 de 
hoeveelheid werklozen verder afgenomen is naar 445.000 personen (6%). Eind 2007 zal dit 
aantal, naar alle verwachtingen, zakken tot 370 .000 personen (5%) (Nieuwenbroek & Schellevis, 
2006). 
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3.4 Toekomstverwacht/ging 

3.4. 1 De Spaanse economie 

De Spaanse economie, en de Spaanse bouwsector in het bijzonder, hebben het 
afgelopen decennium onder de vleugels van de EU een enorme groei doorgemaakt. De groei lijkt 
echter op zijn eind gekomen te zijn. Gedurende deze periode van groei ontwikkelde de 
bouwsector zich tot de steunpilaar van de Spaanse economie waarbij het verantwoordelijk is voor 
9,5% van Spanje's GDP in 2004 en ongeveer 5 miljoen werknemers. De Spaanse economie lijkt 
zelfs afhankelijk te worden van de bouwsector. Wanneer deze sector met grote tegenslagen te 
maken zou krijgen, zou dit gevolgen kunnen hebben voor de gehele Spaanse economie. 

Desondanks blijven de vooruitzichten voornamelijk positief. Dit optimisme is gebaseerd 
op het feit dat de Spaanse economie nog steeds harder groeit dan de rest van Europa. Over het 
jaar 2005 behaalde Spanje een groei in BNP van 3,4% (Fontana, 2006). In de laatste 
gepubliceerde verwachtingen van de Spaanse overheid met betrekking tot het jaar 2006 (gedaan 
eind 2005) rapporteren zij een verwachte groei in BNP van 3,3%. Externe banken, zoals de 
OCDE en de IMF, schatten de groeiprognose van de Spaanse economie iets lager in met 
respectievelijk 3,2% en 3,25% (Fontana, 2006). De Catalonia lnstitute of Construction 
Technology (lteC) spreekt de verwachting uit dat de komende jaren de Spaanse economie 
enigszins afkoelt en de groei van het BNP daalt naar 2,6%, de groei van de consumptie daalt 
naar 3,1 %, private consumptie en publieke consumptie naar 3,9% en de investeringen in GFCF 1 

producten daalt naar 5% in 2008 (zie grafiek 2 en bijlage 1 en 3). 

Economie blijft groeien; Groei neemt af 
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Grafiek 2, Economie blijft groeien; Groef neemt af (uit Fontana, 2006) 
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De verschillende sectoren van de Spaanse bouwkundige sector worden in hoofdstuk 3.5 
één voor één besproken. Zo wordt duidelijk waar de groeisectoren en de voornaamste kansen 
voor Nederlandse ondernemingen liggen. Zowel de woningbouw, utiliteitsbouw als de civiele 
bouwsector komen aan bod. 

1 GFCF = Gross Fixed Capital Formation: investeringen in aanwinsten die gedurende een aantal jaren 
veelvuldig of continue gebruikt worden voor de productie van waren en goederen. 
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3.4.2 De Nederlandse economie 
Over 2005 bleek de exportsector de voornaamste aanjager van het economische herstel. 

Ook voor de komende jaren wordt verwacht dat de groeiende export de Nederlandse economie 
gaat dragen. Aan de ene kant wordt dit veroorzaakt door de uitbreiding van de EU. Aan de 
andere kant is de recentelijke groei van het herexporteren2 hiervoor verantwoordelijk. Groei in de 
grotere economieên op de wereld (China, VS en EU) lijdt tot een enorme vraag en stroom van 
goederen over de gehele wereld. Een relatief groot deel van deze stroom loopt via Nederlandse 
transportcentra zoals de Rotterdamse haven. De verwachte groei voor 2006 is geschat op 8,3%. 
Na 2006 zal dit verder doorgroeien naar 9,3% in 2007 (Nieuwenbroek & Schellevis, 2006). 

Naast de export zijn ook de overige indicatoren gunstig met betrekking tot de 
Nederlandse economie. Zo is de hoeveelheid private investeringen een goede graadmeter voor 
het welzijn van een economie. Namelijk, in een afnemende markt zijn investeringen de eerste 
uitgaven die uitgesteld zullen worden. Zoals in grafiek 1 te zien valt keren de private 
investeringen langzaam aan weer terug op hun niveau van voor 2001. Voor 2006 en 2007 wordt 
een groei verwacht van respectievelijk acht en vijf procent. 

Zoals de verschillende sectoren van de Spaanse bouwkundige sector in hoofdstuk 3.5 
worden besproken, zo komen de verschillende sectoren van de Nederlandse bouwkundige sector 
in hoofdstuk 3.6 aan bod. 

3.5 Spaanse bouwkundige sector 

3.5.1 Algemeen 

Decennia lang was het weldoen van de Spaanse bouwsector gerelateerd aan de groei, of 
gebrek daaraan, van de Spaanse economie. Gedurende de jaren '60 en '70 was er voor het eerst 
sprake van een substantiêle groei in de bouwsector. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de 
enorme groei van de toeristenindustrie wat resulteerde in een grotere vraag naar hotels, 
vakantiehuizen, appartementen, etc. Halverwege de jaren '70 raakte de Spaanse economie, en 
daarmee de Spaanse bouwsector, in een dip die duurde totdat Spanje midden jaren '80 lid werd 
van de EU. Na toetreding tot de EU maakten alle sectoren in Spanje een periode van explosieve 
groei door. De bouwsector doorging de grootste relatieve groei: 11,2 procent in 1986. Het 
ontstaan van 88.100 nieuwe banen lag hier voornamelijk te grondslag aan. In 1985 waren dit er 
nog maar 7.300 en in 1984 was er zelfs sprake van een afname van 110.400 banen in de 
bouwkundige sector (Perezminguez en Coleman, 2004). 

De stijging van de Spaanse bouwkundige sector na toetreding tot de EU zette in de 
hierop volgende jaren gestaag door. Over het afgelopen decennium heeft de industrie een groei 
doorgemaakt van 53%, dit is een groei van 20% in verhouding tot de Spaanse economie die 
gedurende dezelfde periode slechts een groei van 33,4% doormaakte. Eind 2005 waren er 2 
miljoen werknemers direct actief in de bouwsector. Daarnaast waren er zo'n 3 miljoen 
werknemers indirect betrokken. 

3. 5. 2 Woningbouw 

Velen kenners spraken de verwachting uit dat de woningbouwmarkt in Spanje in 2005 
het einde naderde van haar periode van groei. Deze verwachting werd enerzijds veroorzaakt 
door de duur van de huidige periode van exponentiêle groei, die in eerdere cycli hooguit twee à 
drie jaar duurde. Anderzijds speelde de stijging van de rente daarbij een grote rol. Theoretisch 
gezien zou de stijgende rente op zijn minst een koelend effect dienen te hebben. In de praktijk 
was in 2005 nog geen sprake van een afkoelende markt. Over het afgelopen jaar groeide de 
markt voor nieuwbouwwoningen zelfs met 6,4% (Fontana, 2006). Het hoogste groeipercentage 
sinds 2001. Naast de markt voor nieuwbouwwoningen groeide de markt voor bestaande 
woningen met 4,5% (zie bijlage 4). 

2 
Herexporteren is het exporteren van geïmporteerde goederen na kleine aanpassingen. 
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Door de enigszins onverwachte groei over 2005 lijken de twijfels bij de kenners 
weggenomen. Fontana (2006) verwacht voor 2006 een totale groei van 3,8% voor de 
woningbouwsector (zie bijlage 4). Ondanks dat dit lager ligt dan de groei in 2005 blijft dit een 
relatief hoge groei-index voor een markt die de afgelopen tien jaren reeds met 85% gegroeid is. 
Naast de lagere voorspelling met betrekking tot het groeipercentage verwacht Fontana (2006) dat 
ook het totale aantal bouwvergunningen licht af zal nemen tot een totaal van 690.000 stuks. 
Eveneens een relatief lichte afname gezien het feit dat de totale hoeveelheid vergunning hiermee 
komt te liggen op het niveau van 2004, wat toentertijd een nieuw record was. 

Voor de periode na 2006 wordt voorlopig geen verdere groei verwacht voor 2007 en 
2008. Dit hoeft echter niet als negatief uitgelegd te worden. Zo komt de verwachte hoeveelheid 
uitgegeven vergunningen te liggen op het niveau van 2002-2004 (Fontana, 2006) wat toentertijd 
zeer goede jaren waren. Daarnaast wordt verwacht dat de piek in 2006-2007 bereikt wordt, 
waarna de markt zich verder zal stabiliseren en de periode van exponentiêle groei tot een eind 
komt. 

In het verwachte scenario waarin de groei in de nieuwbouwsector enigszins tot een halt 
komt, zal de vraag naar renovatie, verbouwing en de verkoop van gebruikte woningen niet 
afnemen. Al met al wordt verwacht dat de nieuwbouwsector en de sector voor bestaande 
woningen in twee verschillende richtingen gaan groeien; waarbij de groei in de nieuwbouwsector 
zal verminderen en wellicht krimpen en de sector voor bestaande woningen een constante groei 
zal behouden (Fontana, 2006). 

3.5.3 Utiliteitsbouw 

Net als de woningbouwsector heeft de sector voor utiliteitsbouw een stormachtige 
ontwikkeling doorgemaakt de afgelopen tien jaren. De rek lijkt er hier ook enigszins uit te zijn. In 
2005 was er nog sprake van een kleine groei. De enorme achterstand in de behuizing van de 
zorgsector en het onderwijs is gedurende de afgelopen jaren ingehaald. Al met al eindigde 2005 
met een groei van 2,1% (zie bijlage 4 ). De komende jaren moet de groei voornamelijk komen uit 
kantoren, commerciêle functies en ontspanning. 

Na de toegenomen uitgave van vergunning (grafiek 3) in de periode 2004-2005 wordt de 
komende jaren een toename verwacht van opgeleverde bouwwerken in de industrie, 
warenhuizen, commerciêle sector en de culturele en recreatieve sector. 
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Grafiek 3, Groef zet door in voornaamste markten (uit Fontana, 2006). 
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Voor de periode 2006-2008 zien de vooruitzichten er volgens Fontana (2006) als volgt 
uit: 1. De bovengemiddelde groei in het onderwijs en de gezondheidssector zal afvlakken. 
Investeringen zullen de komende jaren voornamelijk gedaan worden in het personeel en 
materiaal. 2. Ondanks de toename van het aantal afgegeven bouwvergunningen voor industriêle 
nieuwbouw bestaat het vermoeden dat het een eenmalige piek is die gevolgd zal worden door 
een afname over de komende jaren. 3. Groei in de warenhuizen sector wordt voor de komende 
jaren geschat tussen de 1 en 2%. Deze sector is daarbij sterk afhankelijk van de groei van de 
commerciêle sector; De markt voor nieuwe kantoren lijkt terug te komen van een dip in 2005. 
Verwacht wordt dat de komende jaren de toename in deze sector weer langzaam zal gaan 
groeien en rond de 1,6% zal uitkomen. 4. Een soortgelijk scenario geldt voor de commerciële 
sector. Ook deze ondervond een kleine dip in 2005, maar de verwachting voor de komende jaren 
is ook hier positief. 5. De agrarische sector neemt sinds 2003 af. Verwacht wordt dat deze trend 
zich over de komende jaren voort zal zetten. De mogelijkheid bestaat dat deze trend in een 
versnelling raakt, zodra de Europese fondsen en subsidies voor de agrarische sector 
voornamelijk in de nieuwe lidstaten van de EU uitgekeerd gaan worden. 6. Afsluitend zijn de 
overige sectoren, en dan voornamelijk de toerisme en de vrije tijd sector, naast de commerciële 
sector de in potentie grootste groeisectoren. De verwachtingen voor deze twee sectoren liggen 
voor de komende twee à drie jaren op een groei van 2,5%. 

3.5.4 Civiele bouw 

Enkele jaren geleden, gedurende de eerste hausse in de bouwsector, en met de 
verwachting dat deze periode niet zo lang zou duren als dat die uiteindelijk geduurd heeft, kwam 
de Spaanse overheid met het plan om reeds nieuwe civiele projecten te ontwikkelen. Dit zodat de 
bouwkundige sector, die in Spanje van enorme invloed is op de algemene economie, over zou 
kunnen gaan op civiele projecten zodra de markt voor woningen in zou zakken . Aangezien deze 
terugslag niet kwam, sterker nog; de groei nam alleen maar toe (zie bijlage 4), bleek de noodzaak 
voor deze plannen niet aanwezig. De projecten waren echter al ontwikkeld en gepubliceerd 
waarop de overheid besloot deze desondanks door te zetten. Naast deze plannen staan er op 
korte termijn verkiezingen op de agenda (in 2007 gemeentelijke verkiezingen en in 2008 
landelijke verkiezingen) waarbij ter promotie vaak nieuwe plannen voor civiele ontwikkelingen 
worden onthuld . De resultaten over 2005 waren dan ook, niet verassend, zeer goed met een 
groei van 8,2% (Fontana, 2006). 

Op de korte termijn ziet de toekomst er rooskleurig uit in de civiele sector. Het aantal 
openbare aanbestedingen (Fomente en Seopan gezamenlijk) in 2005 groeide met 11% ten 
opzichte van 2004 (zie grafiek 4 op de volgende pagina). Voor de periode 2006-2008 zien de 
verwachtingen er volgens Fontana (2006) als volgt uit: 1. De wegenbouwsector verbrak in 2005 
de records van het succesjaar 2002. Ook voor de 2006 en de daarop volgende jaren ziet de 
toekomst er rooskleurig uit. 2. 2007 Wordt een belangrijk jaar voor de spoorwegen. De overheid 
staat erop dat drie van de grotere Hogesnelheidslijn (HSL) projecten (Lieida-Barcelona, Cordoba
Madrid en Madrid-Valladolid) worden afgerond voor de verkiezingen van 2008. Naast de 
projecten in de afrondende fase zijn er verschillende projecten in verschillende fases van 
ontwikkeling en bouw. De verwachtingen zijn dan ook dat dit de komende jaren een groeiende 
sector zal blijven. 3. De luchtvaart blijft, door de stijging in de toeristische sectoren, verder 
groeien. 2005 Was ook in dit opzicht een recordjaar met een totaal van 179 miljoen passagiers, 
een groei van 9% ten opzichte van 2004. Plannen zijn momenteel in ontwikkeling om deze groei 
op te vangen . 4. Ook qua waterwerken blijven de verwachtingen positief gestemd. Dit is 
voornamelijk gebaseerd op het A.G.U .A. overheidsplan waarvoor, verspreid over Spanje, 
maximaal 12 grote ontzoutingsinstallaties worden aangelegd; De energiesector is in de civiele 
sector de enige sector waarvoor minder positieve verwachtingen zijn . Dit wordt voornamelijk 
veroorzaakt door onduidelijkheid betreffende de privatisering van deze sector. 5. Afsluitend 
worden in 2005 ook nieuwe records gebroken bij het aanleggen van infrastructuur voor nieuwe 
(uitbreidings)wijken. De verwachtingen zijn hierdoor dan ook positief voor 2006 (zie bijlage 4). 
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Openbare aanbestedingen, een nieuw record 
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Grafiek 4, Openbare aanbestedingen, een nieuwe record (uit Fontana, 2006) 

3.6 Nederlandse bouwkundige sector 

3.6.1 Algemeen 

Oktober, 2006 

Na een periode van enkele jaren waarin de omzet achteruit liep, klimt de Nederlandse 
bouwsector langzamerhand uit het dal. Dit resulteert in steeds meer ondernemers in de bouw die 
vertrouwen hebben in de toekomst. Dit vertrouwen was de laatste jaren nogal afgenomen. De 
toekomst ziet er weer rooskleurig uit voor de Nederlandse bouwsector. Opvallend is dat 
ondernemers in de B&U sector optimistischer zijn dan hun collega's in de GWW sector (Jansen, 
2006). Toch is ook in de laatste sector het tij aan het keren. 

Meer bedrijven dan voorheen wisten het afgelopen jaar winst te boeken. Dit jaar zullen er 
naar verhouding nog meer zijn dan het afgelopen jaar. Wat de hoogte van de winstmarges betreft 
is er wel een verschil tussen Burger & Utiliteitsbouw (B&U) en de Grond, Weg en Waterbouw 
(GWW). Voor 2006 liggen de verwachte marges in de B&U sector op 3,0 procent en in de GWW 
sector op 2,4 procent (Jansen, 2006). 

3.6.2 Woningbouw 

In 2004 vond de ommekeer plaats toen voor het eerst sinds lange tijd de totale productie 
toenam (+6,3%). In 2005 werd dit vervolgd met een productiegroei van 4,5% (Nieuwenbroek & 
Schellevis, 2006). Meer dan de helft van die productie kwam voort uit de productie van 
nieuwbouwwoningen. Voor 2006 en de daarop volgende jaren wordt verder herstel verwacht. 
Daarbij is voornamelijk de bouw van nieuwe woningen van grote invloed op de stijging in 
productiviteit. De hoeveelheid nieuwbouwwoningen zal naar verwachting in 2006 met 7,0% 
stijgen, in 2007 met 4% en in 2008 met 1,3% (zie bijlage 4). Met die stijgingen zal het totale 
volume van nieuwbouwwoningen uitkomen op een bedrag boven de 20 miljard euro (prijsniveau 
van 2005). Het groeiende aantal huishoudens is de voornaamste veroorzaker voor de stijgende 
vraag naar nieuwe woningen. Jaarlijks neemt het aantal huishoudens in Nederland toe met circa 
50.000 à 60.000 (Nieuwenbroek & Schellevis, 2006). 
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Om aan deze groeiende vraag te voldoen is door de overheid een plan opgesteld 
waardoor gedurende de periode 2005-2010 op jaarlijkse basis 80.000 woningen gerealiseerd 
dienen te worden. Een hoeveelheid die ruimschoots boven het gemiddelde van de afgelopen 
jaren ligt. Om deze hoeveelheid te bewerkstelligen worden voornamelijk administratieve 
knelpunten weggenomen. Desondanks heeft de totale productie in 2005 niet de gestelde 80.000 
woningen gehaald. 

Ook de renovatie en onderhoud van woningen maakte een slechte periode door waarbij 
het dieptepunt in 2002 en 2003 lag. Door de jaarlijkse stijging van de hoeveelheid woningen en 
de veroudering hiervan stijgen de totale uitgegeven van kosten aan renovatie en onderhoud. 
Gedurende de recessie werd zowel door private als publieke eigenaren onderhoud uitgesteld. 
Door de verbeterende economische situatie klimt dit onderdeel van de woningbouwsector weer 
uit het dal. Met een stijging van 2,8% in 2004 en een stijging van 2,2% procent in 2005 kwamen 
de totaal uitgegeven kosten voor renovatie en onderhoud aan woningen in Nederland uit op 
€15,2 miljard (Nieuwenbroek & Schellevis, 2006). 

3. 6. 3 Utiliteitsbouw 

Verwacht wordt dat de sector in 2006 voor het eerst sinds de recessie weer een jaar van 
groei doormaakt. In 2005 slonk de markt verder om uit te komen op een totale omzet van €8,6 
miljard. Voor 2006 wordt een groei van 5% verwacht. Renovatie en onderhoud in de 
utiliteitssector beleefden reeds in 2005 een omslag. Voor 2006 wordt een verdere groei van 2,8% 
verwacht. Van beide sectoren wordt verwacht dat de ingezette groei gestaag wordt doorgezet in 
2007 en 2008 (zie bijlage 4 ). 

Sinds 2000 is er een duidelijk verschil zichtbaar tussen publieke en private utiliteitsbouw. 
Voor de private utiliteitsbouw komt er in 2006 eindelijk een eind aan een lange en diepe recessie. 
Door de economische situatie stelden vele bedrijven investeringen uit. Dit resulteerde in 33% 
verlies van de productie van private utiliteitsbouw tussen 2002 en 2005. Dit in tegenstelling tot de 
publieke utiliteitsbouw die ondanks de recessie het productievolume van voorgaande jaren aan 
wist te houden (Nieuwenbroek & Schellevis, 2006). 

Voor de periode 2006-2008 zien de verwachtingen er volgens Nieuwenbroek & 
Schellevis (2006) als volgt uit: 1. De productie-industrie is zeer gevoelig voor economische cycli, 
dit leidde de afgelopen jaren dan ook tot een sterke terugname van investeringen in de 
huisvesting voor deze industrie. Door een aantrekkende economie wordt verwacht dat dergelijke 
investeringen de komende jaren weer toe zullen nemen. Dit zal leiden tot een toename van 2,5% 
in 2006, een toename van 7,6% in 2007 en een verdere toename van zelfs 8,1% in 2008. 2. Ook 
de markt voor kantoren heeft enkele zware jaren doorgemaakt. Deze markt slonk van €4 ,2 miljard 
in 2001 (prijsniveau 2005) tot €1 ,9 miljard in 2005. Oftewel een afname van 56% over een 
periode van slechts vier jaar. Ondanks dat er momenteel relatief veel leegstand is in Nederland 
zijn de verwachtingen dat de komende jaren deze markt weer verder aantrekt. Dit wordt 
veroorzaakt doordat het huidige aanbod gedateerd is of niet op juiste locatie staat. Verwacht 
wordt dat 2006 wordt afgesloten met een totale groei van 7,5%. Voor 2007 wordt een verdere 
groei van 4% verwacht en dit percentage zal naar verwachting in 2008 weer verder groeien tot 
7%. 3. Ook de vraag naar commerciêle gebouwen nam in 2005 weer toe . Dit resulteerde voor het 
eerst sinds lange tijd weer in een groeiende productie. Voor 2006 wordt niet verwacht dat deze 
ingezette groei verder wordt doorgezet. Een kleine daling (-0,7%) wordt verwacht. Voor de 
periode na 2006 wordt wel verdere groei verwacht, met 2,7% in 2007 en 3,7% in 2008. 4. De 
agrarische sector staat de komende jaren een aantal cruciale beslissingen te wachten . Op basis 
van de meer traditionele manier van bedrijfsvoering kunnen de Nederlandse bedrijven niet 
concurreren met de agrarische bedrijven uit de nieuwe EU landen waar lonen en overige kosten 
vele malen lager liggen. Wil de Nederlandse agrarische sector overleven dan dient het zich te 
specialiseren in kennis en innovatie. Naar alle verwachtingen zal dit leiden tot een vraag naar 
andere, en dus nieuwe, huisvesting voor het Nederlands agrarisch bedrijf. Voor 2007 en 2008 
wordt dan ook een groeipercentage verwacht dat rond de 5% zal liggen. 5. Afsluitend zijn er de 
overige sectoren die voornamelijk worden opgemaakt door de zorgsector, de onderwijssector, de 
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recreatieve sector en faciliteiten voor de transport- en distributiesector. Gezien het belang, voor 
de algemene Nederlandse economie, van de Nederlandse functie als poort tot West-Europa en 
de welwillend van de overheid om deze positie te behouden, worden er naast reeds bestaande 
projecten, zoals de tweede Maasvlakte en de uitbreiding van Schiphol, ook in de toekomst grote 
investering in de faciliteiten voor de transport- en distributiesector verwacht. Van de andere 
sectoren die gezamenlijk de categorie 'Overige' opmaken, worden in de komende jaren geen 
extreme groei of dalingen verwacht. 

3.6.4 Civiele bouw 

De productie in de civiele sector slonk in de jaren 2003 en 2004 (respectievelijk met 2.5% 
en 1.0%) tot een totaal van €14,5 miljard (prijsniveau 2005). Vanaf 2005 zit ook deze sector weer 
enigszins in de lift. Voor de periode 2006 tot 2008 wordt een jaarlijkse groei van circa 1% 
voorspeld (zie bijlage 4). 

De komende jaren wordt een toename verwacht van door de overheid gefinancierde 
infrastructurele projecten. Voornamelijk door investeringen in het wegennetwerk en de dijken. De 
private sector speelt daarnaast een belangrijke rol in het initiëren en financieren van 
infrastructurele werken . Dit komt grotendeels op conto van bedrijven die actief zijn in transport 
per spoor, telecommunicatie, havens en luchthavens. Private partijen zullen hierbij 
verantwoordelijk zijn voor 40% van de totale productie (Nieuwenbroek & Schellevis, 2006). 

De werken voor renovatie en onderhoud in de civiele sector stegen in 2005 licht met 
0,6%. Door de stijgende aandacht naar de kwaliteit van de civiele werken zal de sector in 2006 
en 2007 jaarlijks verder stijgen met circa 2% (zie bijlage 4 ). 

3. 7 Economische conclusies 
Al met al kan geconcludeerd worden dat op het moment de Nederlandse economie weer 

aan begint te trekken, terwijl het eind van de Spaanse groei in zicht lijkt. Over het algemeen is het 
vertrouwen in de Nederlandse economie hoog en zijn de toekomstverwachtingen positief 
gestemd. Ook de Nederlandse bouwsector lijkt uit zijn dal te klimmen. Waar het de afgelopen 
jaren in een diep dal zat, zijn ook hier de verwachtingen positief gestemd. 

De Spaanse economie maakt het tegenovergestelde mee. Na jaren van vooruitgang en 
voorspoed is het eind van de explosieve groei nu in zicht. Wat na jaren van exponentiele groei 
overigens ook niet verwonderlijk is. Ook de groei in de bouwsector nadert zijn eind. Dit houdt 
overigens niet in dat de Spaanse economie een periode van tegenslag en achteruitgang 
tegemoet gaat. De Spaanse economie heeft de afgelopen jaren een enorme inhaalslag 
doorgemaakt en zit nu op het niveau waar het qua potentie thuis hoort. Verwacht wordt dat de 
komende jaren de Spaanse economie stabiliseert op het huidige niveau. 

Gedurende de jaren van extreme groei is de bouwsector uitgegroeid tot de aanjager van 
de Spaanse economie. Waarbij het tegenwoordig verantwoordelijk is voor 10% van het BNP. De 
verwachting is niet dat dit de komende jaren gaat veranderen. Net als de gehele economie wordt 
verwacht dat ook de Spaanse bouwsector stabiliseert op het huidige niveau. 

Ondanks dat de groeiverwachtingen voor de Nederlandse economie positiever zijn dan 
de verwachtingen voor de Spaanse economie blijft Spanje een interessante markt voor 
Nederlandse ondernemingen. De markt is de afgelopen jaren zo sterk gegroeid dat er nog steeds 
meer dan voldoende ruimte is voor nieuwe toetreders. Dit wordt versterkt door de interessante 
positie als poort tot Europa voor veel Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen. 
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3.8 Praktijk van bedrijven 

De verschillende bedrijven zijn gevraagd naar hun mening met betrekking tot de huidige 
economische situatie in Spanje en de toekomstperspectieven van de Spaanse markt. Wat betreft 
de huidige Spaanse economische situatie valt op dat alle bedrijven zeer positief zijn. De heer 
Jacobs van Volker Wessels/ Credo Espar'la betitelt het zelfs als een groeimarkt, waarbij er een 
trend van verplaatsing van mensen en activiteiten vanuit Noord-Europa naar Spanje plaatsvindt. 
Mevrouw Schoonebeek van Casalmante geeft aan weinig van de mondiale economische terugval 
van de laatste jaren gemerkt te hebben. Kijkend naar de hoeveelheid nieuwe huizen die er in 
Spanje gebouwd worden en de hoeveelheid Spanjaarden die zich een tweede huis kunnen 
permitteren concludeert zij eveneens dat het zeer goed met de Spaanse economie gaat. Wel 
wordt door een enkeling, waaronder lmtech en Casalmonte, het verschil tussen de verschillende 
Spaanse regio's aangekaart. De economie van de autonome gemeenschappen verschilt 
onderling sterk. Catalonië wordt daarbij door meerdere partijen aangeduid als de sterkste 
economische regio van Spanje. 

Ook wat betreft de 
toekomstperspectieven van 
de Spaanse economie komen 
de meningen van de 
Nederlandse bedrijven 
overeen. De meesten zien de 
toekomst zeer positief (grafiek 
5). Wel spreekt een enkeling 
(Casalmonte en Casasol) zijn 
zorg uit over de (te) sterk 
gestegen prijzen op de 
woningmarkt en de 
verwachting dat door de 
enorme prijsstijgingen de 
Spaanse economie op een 
gegeven moment in een 
mindere periode zal geraken. 
Voorlopig zien ook zij dit 
moment echter nog niet 
naderen. 

3.9 Eigen ervaring 

Toekomstperspectief Spaanse markt 

Negatief 

Neutraal 

Pos~ief 
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Grafiek 5, toekomstperspectief Spaanse markt 

Ik ben het afgelopen jaar niet naar Spanje gegaan met de intentie om een bedrijf of 
vestiging op te zetten in Spanje. Ik ging naar Spanje voor mijn studie. Vooraf en gedurende mijn 
verblijf in Spanje heb ik me dan ook niet specifiek verdiept in de Spaanse economie. Desondanks 
krijg je, zelfs als toerist, een beeld van de economische situatie van een land. 

Als bezoeker aan Spanje zijn op economisch vlak me drie dingen opgevallen. Ten eerste 
zijn dat de lagere prijzen in winkels, restaurants, benzinestations, etc. Gemiddeld vallen de 
kosten in Spanje zo'n 30% lager uit dan in Nederland. Ten tweede zijn dat de inkomsten (en 
belastingpercentages) die in Spanje lager liggen in verhouding tot Nederland, wat ook de lagere 
prijzen weer in perspectief brengt. Desondanks is het voor een Nederlander een goedkoop land. 
Als laatste is er natuurlijk de euro die de afstand tussen Nederland en Spanje zeker verkleint. De 
Spanjaarden gaan overigens met hetzelfde gemak met geld om, als de Nederlander. In dit 
opzicht heb ik dus geen grote afstand ervaren tussen Nederland en Spanje. In tegendeel, door de 
lagere prijzen en het gebruik van de euro is de afstand zelfs zeer klein. 
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4 Administratieve afstand 

4.1 Inleiding 
Zoals in hoofdstuk 1 werd aangegeven hebben historische en politieke overeenkomsten 

tussen twee landen grote invloed op de hoeveelheid handel die tussen deze landen plaatsvindt. 
Het verleden dat Nederland en Spanje delen, bestaat voornamelijk uit oorlogen en periodes van 
bezetting. Dit speelde zich echter circa 400 jaar geleden af toen Nederland onderdeel was van 
het Spaanse Habsburgse rijk. Het meer recentere verleden tussen Nederland en Spanje bestaat 
grotendeels uit overeenkomsten en verdragen op grond van gelijkwaardigheid. Zo zijn beide 
naties (Spanje vanaf 1986) vertegenwoordigd in de Europese Gemeenschap; tegenwoordig de 
Europese Unie. Sinds de toetreding van Spanje tot de Europese Gemeenschap blijft de 
populariteit van het Iberische Schiereiland onder Nederlandse ondernemers voortdurend stijgen. 
Door het wegvallen van de meeste douane- en andere bureaucratische formaliteiten en de 
beperkte valutarisico's wordt de administratieve afstand kleiner en de drempel om de Spaanse 
markt te betreden dus lager. 

4.2 Europese Unie 
De Europese Unie of EU is een intergouvernementele en supranationale organisatie van 

25 Europese staten. De Unie is onder deze naam opgericht door het Verdrag van Maastricht in 
1992. Vele aspecten van de EU bestonden echter al vóór dit verdrag door onderlinge relaties 
daterend van de jaren '50. Binnen de Unie wordt er onder andere op politiek, economisch en 
juridisch vlak samengewerkt (Anon 10, ca 2005). 

Belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie: 1. Vrije handel van goederen en 
diensten tussen de lidstaten. 2. Gemeenschappelijke douanetarieven voor de handel met niet
EU-landen (tolunie). 3. Een gemeenschappelijke opstelling in onderhandelingen over 
internationale handelsverdragen. 4. Geen grenscontrole tussen de lidstaten (het Verenigd 
Koninkrijk en Iertand zijn daarvan uitgezonderd). 5. Ingezetenen van de lidstaten zijn vrij om 
overal binnen de EU te werken en te wonen, mits zij in hun eigen onderhoud kunnen voorzien. 6. 
Ingezetenen van de lidstaten mogen overal binnen de EU aan lokale verkiezingen deelnemen en 
mogen overal deelnemen aan verkiezingen voor het Europese Parlement. 7. Vrije beweging van 
kapitaal tussen lidstaten. 8. Harmonisatie van nationale regels en bepalingen, bedrijfsrecht en 
merkregistraties. 9. Een gemeenschappelijke munt, de euro (gebruikt binnen de Eurozone. Groot
Brittanniê, Zweden en Denemarken zijn daarvan uitgezonderd). 10. Gemeenschappelijk 
landbouw- en visserijbeleid. 11. Samenwerking in misdaadbestrijding, onder andere door 
informatie uit te wisselen (via Europol en het Schengen Informatie Systeem), egalisering van 
definities van criminele vergrijpen en versnelde uitleveringsprocedures, een gemeenschappelijk 
buitenlandbeleid, een gemeenschappelijk beveiligingsbeleid, een 60.000 man sterke "Snelle 
Interventiemacht" die als vredesmacht kan opereren, een militaire staf en een satellietcentrum 
(voor het vergaren van inlichtingen). 12. Een gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid. 13. 
Harmonisatie van indirecte belastingen, de BTW. 14. Een fonds voor de ontwikkeling van 
achtergebleven regio's. 15. Fondsen voor programma's in kandidaat-landen, (andere) Oost
Europese landen en in ontwikkelingslanden. 16. Fondsen voor onderzoek (Anon 10, ca 2005). De 
trend is dat macht verschuift van individuele staten naar de EU en Europese regio's. 

Veel van deze doelstellingen vereisen harmonisatie van wetten tussen de lidstaten. 
Daarom drukken Europese wetten (richtlijnen genaamd) een steeds zwaardere stempel op de 
wetgeving in de lidstaten. Alle kandidaat-leden dienen hun wetgeving in lijn te brengen met het 
algemene Europese kader (Anon 10, ca 2005). Dit heeft voor ondernemers als positief gevolg dat 
de wet- en regelgeving van verschillende landen steeds meer overeenkomsten vertonen, 
waardoor de administratieve afstand kleiner wordt. 
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4.3 Ondernemingsvormen 
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (in het Engels: 

Organisation for Economie Cooperation and Development, OECD) is een samenwerkingsverband 
van 30 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, bestuderen en coördineren. De 
aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en trachten internationaal 
beleid af te stemmen (Anon 11 , ca 2005). Eén van de overeenkomsten om dit beleid op elkaar af 
te stemmen betreft de overeenkomst omtrent de verschillende rechtsvormen voor 
ondernemingen. Deze is in alle landen gelijk gesteld. Aangezien zowel Nederland als Spanje 
onderdeel uitmaken van de OECD verschillen de Spaanse ondernemingsvormen weinig van de 
Nederlandse ondernemingsvormen. 

logischerwijs dient er ook bij het starten van een onderneming in Spanje een keuze voor 
organisatievorm gemaakt te worden. Om de opstartperiode te verkorten wordt soms gekozen 
voor het overnemen van een reeds bestaande en draaiende onderneming. Wanneer dit niet 
wenselijk is, dient bij het starten één van de onderstaande ondernemingsvormen gekozen te 
worden. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen een natuurlijk persoon, 'persona fisica', 
waarbij belasting betaald wordt via de Inkomstenbelasting, en een rechtspersoon, 'personas 
juridicas', waarbij belasting wordt afgedragen via de vennootschapsbelasting (Anon 12, ca 2005). 
Deze belastingen vallen in Spanje overigens gunstiger uit dan in Nederland: 

Personas fisleas 
• Comareiante individual of Autónomo (eenmanszaak), 
• Comunidad de Bienes (met minimaal twee partners) 
• Sociedad Civll (Burgerlijke Maatschap) 

Personas juridicas 
• Sociedad regular colactiva S.R. of S.R.C. (vennootschap onder firma) 
• Sociedad en comanditaria (commanditaire vennootschap) 
• Sociedad Anónima (S.A) (naamloze vennootschap) 
• Sociedad limitada (S.l) (besloten vennootschap) 

Sucursales (Filiaall 
Een filiaal bezit geen eigen rechtspersoonlijkheid, de moedermaatschappij is volledig 

aansprakelijk. Wel moet een filiaal worden opgericht bij notariêle akte en worden ingeschreven in 
het handelsregister 

Joint ventures 
Er bestaan verschillende vormen van samenwerkingsverbanden tussen bedrijven, 

waarbij de partners zowel "persona fisica" als "persona juridica" kunnen zijn. Twee daarvan zijn; 
Unión Temporal de Empresas (UTE), een tijdelijke samenwerking, met een looptijd van maximaal 
10 jaar, waarbij de bedrijfsresultaten evenredig verrekend worden met die van de deelnemende 
ondernemingen en hoofdelijke aansprakelijkheid voor alle leden; Agrupaciones Europeas de 
lnterés Económico (Europese Economische Samenwerkingsverbanden), vallen onder Europese 
regelgeving: C.E.E. 2137/1985 en betalen vennootschapsbelasting (Anon 12, ca 2005). 

Afhankelijk van de bedrijfsactiviteiten wordt een keuze gemaakt voor één van de 
organisatievormen. Echter voor een aantal bedrijfsactiviteiten is de organisatievorm wettelijk 
voorgeschreven. Zo moeten bijvoorbeeld ondernemingen die zich bezighouden met hypothecaire 
financiering een N.V. (SA) zijn en reisbureau·s in de provincie Madrid zijn verplicht N.V. (SA) of 
B.V. (Sl) te zijn. 
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4.4 Personeel & sociale zaken 

4.4. 1 Nederlands personeel 
Personeel dat vanuit Nederland naar Spanje gehaald wordt, valt onder speciale 

regelgeving voor buitenlandse werknemers. Welke regelgeving van toepassing is, hangt af van 
het type arbeidsovereenkomst dat gesloten is. Het soort arbeidsovereenkomst is afhankelijk van 
lokale wetgeving, duur en aard van de uitzending, structuur van de onderneming, rol van de 
uitzending binnen de onderneming en bedoeling van werknemer en werkgever. Grofweg zijn de 
volgende uitzendingsvormen mogelijk (Anon 13, ca 2005): 

• Detachering (zie bijlage 5 voor uitgebreidere informatie) 
• Internationale overplaatsing: het dienstverband met de Nederlandse werkgever blijft 

bestaan, waarbij de opbouw van anciênniteitrechten blijft bestaan, 
• Beêindiging van de arbeidsovereenkomst met eventueel een raamovereenkomst en 

terugkeergarantie. De raamovereenkomst is een overeenkomst tussen de drie partijen, 
de werknemer, de oorspronkelijke werkgever en de ontvangende werkgever, 

• Opschortingconstructie waarbij rechten en plichten, denk aan pensioenopbouw, worden 
opgeschort. De arbeidsovereenkomst wordt opgeschort gedurende de uitzending, maar 
is weer van toepassing zodra het dienstverband met de buitenlandse werkgever wordt 
beêindigd. Vaak worden hierbij afspraken gemaakt over het concurrentiebeding, 

• Buitenlandse onderneming die exclusief contractpartner wordt. 
• Zelfstandige ondernemer. 

Het verschil tussen een detachering en een internationale overplaatsing is dat bij een 
detachering de sociale lasten in Nederland afgedragen blijven worden, terwijl bij een 
internationale overplaatsing de lasten in het land waarin gewerkt wordt afgedragen worden. 

4.4.2 Lokaal personeel 

Vaak is een Nederlander of Nederlandse onderneming geneigd om met Nederlanders te 
werken in Spanje. Dit is immers vertrouwd. Het contact van personeel met de klant Is In vele 
sectoren echter het moment van de waarheid. Het is goed om dan ook personeel te hebben dat 
de Spaanse taal spreekt (en eventueel de lokale taal) en bekend is met de Spaanse manier van 
zakendoen. Voor een Nederlander kan het heel moeilijk zijn om een product aan de man te 
brengen in Spanje. Spaans personeel kan een absolute meerwaarde betekenen en is vaak 
onmisbaar om succes te hebben op de Spaanse markt. 

Het adviesbureau lnvestment in Spain, dat gespecialiseerd is in het Nederlands Midden
en Kleinbedrijf dat zaken doet of gaat doen met en in Spanje, schreef over Spaans personeel het 
volgende (Anon 14, ca 2006): 

"Het is gevaarlijk om iets generaliserends over de Spanjaard te zeggen, want er zijn 
natuurlijk uitzonderingen. Maar voordat u met Spaans personeel gaat werken moet u toch de 
volgende eigenschappen in ogenschouw nemen. Een Spanjaard neigt naar de mentaliteit om met 
minimale inspanning een acceptabel resultaat te willen halen. Dit houdt in dat er niet altijd een 
volledige inzet is. Bonussystemen en andere 'incentives' kunnen dit vaak voorkomen. Dasmaast 
kan men zeggen dat de Spanjaard het fijn vindt om te horen wat hij moet doen van hogeraf: 
verticale leiding. Men houdt er niet van om veel eigen verantwoordelijkheid te nemen en eigen 
initiatief, uit angst om te falen. Duidelijke taakverdeling en functieomschrijving en het waarderen 
van eigen initiatief leidt tot een groter zelfvertrouwen". 

Een groot voordeel voor een onderneming in Spanje is dat het relatief gemakkelijker is 
om aan flexibel personeel te komen. Werknemers hebben iets minder rechten dan in Nederland. 
Concreet betekent dit dat het gemakkelijker is personeel te ontslaan of een tijdelijk contract aan 
te bieden. Een onderneming kan hierdoor beter om te gaan met penodes van pieken en dalen. 
Jets wat juist In de beginperiode van een onderneming van groot belang kan zijn. 
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4.4.3 Het socialezekerheidsstelsel in Spanje 
Het premieplichtige stelsel van de sociale zekerheid in Spanje omvat een algemeen 

stelsel en bijzondere stelsels (voor de landbouw, zeelieden, zelfstandigen, huispersoneel en 
mijnwerkers). Het hangt van de aard, condities en eigenschappen van de activiteiten die in 
Spanje verricht worden af of een werknemer onder het algemene of een speciaal stelsel valt. Het 
sociale zekerheidsstelsel voorziet in de volgende verstrekkingen en uitkeringen: 
gezondheidszorg, uitkeringen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bij bevalling, bij blijvende 
invaliditeit, schadeloosstelling voor blijvende letsels die niet tot invaliditeit leiden, 
ouderdomspensioenen, uitkeringen bij overlijden en pensioenen voor nabestaanden en 
werkloosheidsuitkeringen. Enkele bijzondere regelingen bevatten specifieke bepalingen ten 
aanzien van sommige uitkeringen of verstrekkingen (Anon 14, ca 2005). Zie bijlage 5 voor 
uitgebreidere informatie met betrekking tot het sociale stelsel in Spanje. 

4.5 Stappenplan voor Spaanse vestiging 

Voor het oprichten van een onderneming in Spanje dienen diverse stappen ondernomen 
te worden, afhankelijk van o.a. de organisatievorm en bedrijfsactiviteit. In het onderstaande 
overzicht, afkomstig van de Nederlandse Kamer van Koophandel in Spanje (Anon 16, ca 2005), 
komt in het kort aan bod welke stappen ondernomen moeten worden voor het opstarten van een 
onderneming. Een uitgebreidere versie van dit stappenplan vindt u terug in bijlage 6. 

• Aanvragen van verblijfsvergunning bij een verblijf langer dan drie maanden. 
• Vastleggen van de bedrijfsnaam bij het handelsregister (Registro Mercantil Centra!) 
• Opmaken van een oprichtingsakte (escritura de constitución) 
• Inschrijving bij het Spaanse handelsregister (Registro Mercantil). 
• Aanvragen van een "Numero C.I.F." (B.T.W.-nummer) bij het districtskantoor van de 

Spaanse belastingdienst (Delegación de Hacienda van de Agencia Tributaria). 
• Opmaken van een officieel huurcontract bij het huren van bedrijfsgebouwen. Bij de 

aankoop van onroerend goed dient de officlêle akte te worden ingeschreven in het 
Eigendomsregister (Registro de la Propiedad lnmobilaria) en worden aangegeven bij de 
provinciale belastingdienst (Delegación Provincial de Hacienda). Voor het bouwen of 
verbouwen van bedrijfsgebouwen dient u een bouwvergunning (Licencia de Obras) bij de 
gemeente aan te vragen. 

• Aanvragen van een bedrijfsvergunning (licencia de actividades e instalaciones) bij de 
gemeente (Ayuntamiento). Deze procedure kan 3 maanden duren. 

• Registreren van de bedrijfsactiviteit en het betalen van belasting (lmpuestos de 
Actividades Económicas). 

• Regelen van arbeidscontracten bij het aannemen van personeel en de registratie van de 
sociale zekerheid van de werknemers bij de provinciale vestiging van het Ministerie van 
Sociale Zaken (T esorerla Territoria! de la Seguridad Social 

• Legaliseren van de Handelsboeken (Legalización de los Libros de Comercio) in het 
Handelsregister (Registro Mercantil). 

4.6 Praktijk van bedrijven 

Wat betreft de administratieve afstand tussen Nederland en Spanje valt er bij de praktijk 
van bedrijven onderscheid te maken tussen het starten van een onderneming en de overname 
van een Spaanse onderneming. Alle vier de kleinere ondernemingen (Casasol, Casalmonte, 
Volker Wessels/ Credo Espana en Puur Spanje), actief in de makelaardij en projectontwikkeling, 
kwamen bij het opzetten van de onderneming In aanraking met de Spaanse bureaucratie. Zoals 
ook in de volgende paragraaf beschreven zal worden dient men in Spanje bij inschrijving in de 
persoonsadministratie een zeer traag en langdurig proces te ondergaan. Waar men zich als 
persoon slechts in één register dient In te schrijven, dient men als bedrijf ingeschreven te worden 
in meerdere registers (zie bijlage 6). 
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Alle vier de startende ondernemingen noemen specifiek het langdurige wachten bij de 
verschillende instanties. Zoals mevrouw Peeters van Puur Spanje zelf al aangeeft zijn dit echter 
allemaal zaken die overkomelijk zijn. Wel vervelend, maar met geduld alle te overkomen. 

Naast het lange wachten worden door zowel de startende ondernemingen als de 
ondernemingen betrokken bij overnames geen punten genoemd waardoor de administratieve 
afstand tussen Nederland en Spanje toeneemt of kunstmatig hoog gehouden wordt. Allen 
beschouwen de Spaanse wet- en regelgeving als minimaal verschillend van de Nederlandse 
wetgeving en na inschrijving zijn er geen verdere bureaucratische hindernissen. Een enkeling 
geeft zelfs aan dat de wet- en regelgeving in Spanje voor werkgevers flexibeler is dan in 
Nederland. Zo geeft de heer van de Kreeke, van lmtech, aan dat het in Spanje gemakkelijker is 
om werknemers voor een kortere periode aan te nemen. Een verschil dat juist voor startende 
ondernemingen voordelig uit kan pakken. Met deze vrijheid zijn zij beter in staat in te spelen op 
(tijdelijke) periodes van drukte. 

4. 7 Eigen ervaring 
Mijn ervaring met de administratieve afstandsdimensies begon ruimschoots voor vertrek 

bij de voorbereidende werkzaamheden voor mijn verblijf in Valencia. Voor vertrek diende mijn 
inschrijving aan de Universitat Politecnica de Valencia (UPV) en mijn aanvraag voor een 
Erasmusbeurs rond te zijn. Een visum aanvragen was daarentegen niet nodig aangezien zowel 
Nederland en Spanje onderdeel zijn van de EU. Het vrije verkeer van personen en goederen 
tussen de lidstaten zorgt ervoor dat de administratieve afstand flink afneemt. 

Het vrije verkeer van personen binnen de EU heeft ervoor gezorgd dat ook studenten vrij 
zijn om bij een universiteit (of hogeschool) van keuze een periode als buitenlandse student 
onderwijs te volgen. Voor deze tijdelijke overplaatsing dient er tussen de betreffende 
onderwijsinstellingen wel een overkomst van uitwisseling te zijn. In mijn geval bestond deze 
overkomst reeds tussen de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en de UPV. 

Het inschrijven en geaccepteerd worden (er is een maximum aan de hoeveelheid 
studenten die jaarlijks wordt toegelaten door de gastinstantie) was voornamelijk een kwestie van 
aanvragen en afwachten. Ook het aanvragen van de Erasmusbeurs voor mijn verblijf in Spanje 
was niet meer dan een formaliteit. Afhankelijk van de periode en het land van verblijf krijgt de 
student een vergoeding voor de extra gemaakte kosten ten opzicht van de kosten in het 
thuisland. Hierbij kan gedacht worden aan extra reiskosten, extra kosten voor verzekering en 
hogere kosten voor levensonderhoud. Aangezien de kosten voor levensonderhoud (voeding, gas, 
water, elektra, etc.) in Spanje lager liggen dan in Nederland dekt de beurs voornamelijk de extra 
reis- en verzekeringskosten. In mijn geval kwam dit uit op circa €170,- per maand. Voor een 
periode van 10 maanden in totaal circa €1700,-. Een bedrag dat een student die niet naar het 
buitenland gaat, niet krijgt. De administratieve afstand wordt zo dus nog kleiner gemaakt. Tevens 
een bedrag dat de gemaakte kosten ruimschoots dekt. 

Niet al mijn ervaring met betrekking tot de administratieve afstand tussen Spanje en 
Nederland zijn echter positief. Zo wilde ik na aankomst in Spanje een bankrekening openen. 
Voordat dit kon, diende ik mij in te schrijven bij de Spaanse overheid en een Numero 
ldentificación Extranjero (N.I.E.), een soort van sofi-nummer voor buitenlanders in Spanje, aan te 
vragen. Gezien het feit dat zowel Nederland als Spanje lidstaat zijn van de EU leek mij dit een 
formaliteit te zijn. Dat was een misvatting. Het wordt de aanvrager namelijk niet gemakkelijk 
gemaakt. Zo ben ik de eerst een aantal maal van politiebureau (bij wie de aanvraag dient plaats 
te vinden) naar politiebureau gestuurd. Na uiteindelijk op het juiste bureau aangekomen te zijn, 
kon ik een nummertje trekken en wachten, wachten en nog langer wachten. Na een aantal uren, 
wat de overigen wachtenden als de normaalste zaak van de wereld leken te beschouwen, was 
het mijn beurt om één A4-tje in te vullen en een kopie van mijn paspoort in te leveren. Waarna ik 
30 dagen diende te wachten voordat ik mijn N.I.E. op kon halen. In de tussentijd bestaat er dus 
geen mogelijkheid om een bankrekening te openen, wat weer nodig is om de huur te betalen en 
zaken zoals een internet-abonnement aan te vragen. 
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Ook het afhalen van de N.I.E. ging niet van een leien dakje. Het afhalen van de N.I.E. 
kon bij één van de gemeentelijke gebouwen op een industrieterrein ten zuiden van de stad, wat 
zo goed als niet bereikbaar per openbaar vervoer bleek te zijn. Na enkele eerdere slechte 
ervaringen met de openingstijden van overheidsgebouwen heb ik de dag voor vertrek op de 
website van de desbetreffende instantie naar de openingstijden gekeken. Deze bleek de gehele 
dag open te zijn. Zodoende ben ik de volgende dag in de middag naar het desbetreffende 
industrieterrein gegaan. Aldaar aangekomen bleek het gebouw inderdaad de hele dag open te 
zijn. De balie voor het afhalen van mijn N.I.E. was echter alleen tussen 10 en 12 uur geopend. De 
volgende dag teruggekeerd om in een lange rij van asielzoekers te kunnen gaan staan. Na 
enkele uren gewacht te hebben, kreeg ik dan eindelijk mijn benodigde nummertje. 

AJ met al bleek wat betreft de administratieve afstand alleen het inschrijven en registreren 
als nieuwe inwoner van Spanje een omslachtige zaak te zijn, die ik, gezien het feit dat beide 
landen lidstaten van de EU zijn, niet verwacht had en tevens onnodig complex acht. Het afgeven 
van het nummer aan EU burgers is slechts een formaliteit. Waarom het desondanks zo lang moet 
duren, is mij niet geheel duidelijk. In eerste instantie had ik het idee dat deze procedure slechts in 
Valencia onnodig complex was. Een vriend in Barcelona onderging In grote lijnen echter dezelfde 
procedure. Achteraf bleek dat men als Nederlander dit nummer voor vertrek bij de Spaanse 
ambassade aan kan vragen. Een absolute aanrader, waardoor weer een administratief obstakel 
verdwijnt. 
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5 Culturele afstand 

5.1 Inleiding 
Over de gehele wereld bestaan problemen tussen landen, organisaties en personen. 

Personen afkomstig uit één groep denken, gedragen en reageren op een andere manier dan de 
personen uit een tweede groep. Bij tijd en wijle kan dit leiden tot discussies, conflicten en in de 
extreme gevallen zelfs tot oorlog. Tegelijkertijd werken groepen personen met elkaar samen, 
doen samen zaken, zoeken gezamenlijk naar oplossingen, leren van elkaar, etc. Veel van deze 
verschillen tussen groepen, zowel de positieve als de negatieve, zijn cultuur gerelateerd. In dit 
hoofdstuk worden de culturele verschillen tussen Nederland en Spanje besproken. De aandacht 
gaat hierbij voomarnelijk uit naar de verschillen in cultuur en de bijbehorende gevolgen voor de 
werksituatie. 

5.2 Cultuur 
Het woord 'cultuur', afkomstig van het Latijnse woord colere {wat betekent; keren met 

een ploeg, in cultuur brengen), refereert normaal gesproken naar het patroon van menselijke 
activiteiten en de symbolische structuur wat deze activiteit een betekenis geeft. Cultuur kan 
omschreven worden als 'de manier van leven voor een samenleving'. Zo bestaat cultuur uit 
normen en waarden, kleding, taal, religie en rituelen (Anon 17, ca 2006). 

Cultuur is van invloed op elk aspect van het leven. Het is echter niet statisch, maar 
eerder een proces in een constante staat van aanpassingen aan nieuwe contexten, eisen en 
behoeftes. Cultuur is geen allesbepalende kracht, maar eerder een subtiele en op de achtergrond 
aanwezige invloed op het denken. Zodoende leidt het de denker tot een patroon van waarden, 
normen en symbolen en limiteert het de interactie die plaats zou kunnen vinden tussen twee 
individuen (Fellman et al, 1998). 

Vanaf het moment dat we geboren worden ondergaan we een mentaal programmerings 
proces. Dit proces vindt plaats in de sociale omgeving waarin we opgroeien. Zo begint het binnen 
het gezin en zet zich voort op scholen, verenigingen, op straat, op het werk, etc. Uiteindelijk leidt 
dit tot een individuele mentale programmering. Aangezien deze programmering verkregen is in 
de omgeving waarin we opgroeien, is het gedeeltelijk gedeeld met de personen om ons heen. 
Hofstede & Hofstede maken onderscheid tussen drie verschillende niveau's van mentale 
programmering {zie figuur 5). 
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Figuur 5, drie nlveau's van mentale progremmerlng (uit Hofstede & Hofstede, 2005) 
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Cultuur is aangeleerd en niet aangeboren. Cultuur wordt overgedragen via onze sociale 
omgeving en niet via onze genen. Cultuur moet worden onderscheiden van de menselijke natuur 
aan de ene kant, en van de individuele persoonlijkheid aan de andere kant. De menselijke natuur 
is wat alle menselijke wezens met elkaar gemeen hebben: het universele niveau in onze mentale 
programmering. Wij erven deze vla onze genen. Persoonlijkheid van een Individu is zijn of haar 
eigen stuk mentale programmering dat niet gedeeld wordt met enig ander mens. De 
persoonlijkheid wordt gevormd door eigenschappen die gedeeltelijk zijn aangeleerd. Aangeleerd 
betekent in deze context, gevormd door zowel de invloed van collectieve programmering (cultuur) 
als door unieke persoonlijke ervaringen (Hofstede & Hofstede, 2005). 

Om in staat te zijn tot effectieve oplossingen te komen tussen verschillende culturele 
groepen dient men in staat te zijn om de verschillen in denken, handelen en reageren van de 
andere groep tijdig te herkennen en te begrijpen. Het gebrek aan dit vermogen is één van de 
voornaamste aanleidingen tot conflicten tussen groepen personen, organisaties en landen. 

5.3waarden 

De kern van een cultuur wordt volgens Hofstede & Hofstede (2005) gevormd door 
waarden. Een waarde is een collectieve neiging om een bepaalde gang van zaken te verkiezen 
boven andere. Waarden zijn gevoelens met een pijlrichting, met een plus- en een minpool. Zij 
hebben betrekking op: 

Slecht tegenover goed 
Vuil tegenover schoon 
Onveilig tegenover veilig 
Verboden tegenover toegestaan 
Onfatsoenlijk tegenover fatsoenlijk 
Immoreel tegenover moreel 
Lelijk tegenover mooi 
Onnatuurlijk tegenover natuurlijk 
Abnormaal tegenover normaal 
Paradoxaal tegenover logisch 
Irrationeel tegenover rationeel 

Deze waarden worden Leefrijd 
vroeg in het menselijke leven 
aangeleerd. Anders dan de 
meeste dieren is de mens bij de 
geboorte zeer onvolledig toegerust 
voor het leven. De lichamelijke en 
geestelijke ontwikkeling kent 
echter een ontvankelijke periode 
van circa tien á twaalf jaar, een 
periode waarin de mens uiterst 
snel en voornamelijk onbewust de 
nodige informatie absorbeert uit 
zijn omgeving. Die informatie 
omvat; symbolen, zoals taal; 
helden, zoals onze ouders; en 
rituelen, zoals zindelijkheid, maar 
het allerbelangrijkste zijn de 
fundamentele waarden die in deze 

0 

IO 

waarden 

Figuur 6, Het aanleren van waarden en prektijken (uit 
Hofstede & Hofstede, 2005) 

gezin 

periode worden opgedaan. Na afloop van deze ontvankelijke periode wordt langzaam 
overgeschakeld op een andere, meer bewuste manier, van leren. Deze manier is voornamelijk 
gericht op de praktijk (Hofstede & Hofstede, 2005). Het hele proces is weergegeven in figuur 6. 
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5.4 Cultuurcategorieën 
Elke groep personen deelt waarden en een mentale programmeringen met elkaar en 

vormen zo gezamenlijk een cultuur. Cultuur kan echter worden opgedeeld in verschillende 
cultuurcategorieên. Te weten, cultuur gebaseerd op; nationaliteit, regio van opvoeding, geslacht, 
generatie, sociale klas, beroepsgroep en het bedrijf waar men werkt. Hofstede, wie wordt gezien 
als de voorloper op het gebied van cultuuronderzoek, maakt onderscheid tussen drie 
hoofdcategorieên in cultuurverschillen. Dat zijn nationale cultuur, professionele cultuur en 
organisatorische cultuur {Hofstede & Hofstede, 2005). 

5.4. 1 Nationale cultuur 

Hofstede & Hofstede gebruiken twee definities voor nationale cultuur. De eerste luidt; 
zoals landen 'subcultureel heterogeen' zijn, zo delen niet alle individuen dezelfde subculturen. 
Echter delen de meesten, of allen, een gezamenlijke nationale cultuur {McSweeney, 2002). De 
tweede definitie is gebaseerd op het statistische gemiddelde; De deelbaarheid van een cultuur is 
niet, per definitie, gebaseerd op de individuen, maar is een statisch gemiddelde van alle 
individuen gezamenlijk. {McSweeney, 2002). 

Het denkbeeld van een nationale cultuur in Hofstade's werk is niet enkel een cultuur van 
een bepaald type, maar één welke territoriaal uniek is. Nationale cultuur moet niet gezien worden 
als de enige cultuur, of het totaal van cultuur binnen een land, maar op basis van de definitie van 
een nationale cultuur onderscheidt de ene groep mensen uit een land ten opzichte van een groep 
mensen uit een ander land (McSweeney, 2002). De populatie van een land kan verschillen op 
vele gronden, Hofstede & Hofstede beweren echter dat ondanks al deze verschillen elke 
nationale populatie, op wat voor manier dan ook, tevens een iets unieks deelt; de nationale 
cultuur. 

Als men zich gaat verdiepen in culturen dient men rekening te houden met het feit dat 
vele naties pas ontstonden gedurende de afgelopen eeuw. Specifiek de landen die gekoloniseerd 
waren. Het systeem van naties werd zo'n honderd jaar geleden, ten tijde van de de-kolonisatie 
van vele landen, voor het eerst wereldwijd geaccepteerd. De grenzen blijven in veel gevallen 
echter de oude, koloniale grenzen volgen en komen dus niet in z'n geheel overeen met de 
eeuwenoude grenzen van de samenlevingen die het land bewonen. Aangezien dit onderzoek 
ingaat op de culturele verschillen tussen Nederland en Spanje heeft dit geen gevolgen voor het 
verdere verloop van dit onderzoek. De verschillen in nationale cultuur tussen Nederland en 
Spanje zullen in hoofdstuk 5.5 uitgebreid behandeld worden. 

5.4.2 Professionele cultuur 

De professionele cultuur is de cultuur binnen een professionele sector. Zo bestaan er 
verschillen in cultuur tussen de bouwsector en de notarissensector. Het kan van belang zijn om 
inzicht te hebben hoe personen binnen een specifieke professionele sector met elkaar 
samenwerken en hoe zij omgaan met hun baan en collega's. De sector waarin een persoon 
werkzaam Is, is de voornaamste plaats waar mensen in de latere fases van het leven hun 
waarden en normen aanpassen. Beginnende bij de eerste vormen van onderwijs en doorlopend 
gedurende de gehele professionele carrière kunnen deze waarden en normen veranderen. 

Voornamelijk voor bedrijven met plannen om te investeren in buitenland of voor bedrijven 
met plannen om een nieuwe vestiging op te zetten buiten de landgrenzen Is het van grootst 
belang om op de hoogte te zijn van de professionele cultuur die hun te wachten staat. Zij dienen 
achter de antwoorden te komen op vragen zoals; is er een sterke hiêrarchie; wie is 
verantwoordelijk voor wat; hoe wordt omgegaan met conflicten; hoe wordt er gecommuniceerd, 
etc. Het moge duidelijk zijn dat dergelijke waarden niet ten opzichte van alle landen verschillen. 
Desondanks bestaat de mogelijkheid en kan onwetendheid over verschillen in cultuur 
verregaande gevolgen hebben. 
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5.4.3 Organisatiecultuur 
Organisatorische cultuur is de persoonlijkheid van de organisatie. De cultuur wordt 

bepaald door de gedeelde normen, waarden en aannames van de organisatieleden en hun 
gedrag. Leden van een organisatie komen snel achter de organisatiespecifieke cultuur. Cultuur is 
zeker in dit geval 'iets' wat moeilijk is uit te drukken in woorden, maar wat duidelijk wordt zodra 
men er een onderdeel van vormt (McNamara. 1999). Zo is de cultuur van een grote internationaal 
bedrijf met winstoogmerk verschillend ten opzichte van de organisatiecultuur van een 
verpleegtehuis, welke weer verschilt van de organisatiecultuur van een universiteit. Een 
organisatiecultuur wordt onder meer naar buiten toe kenbaar gemaakt door de indeling van de 
bedrijfsgebouwen, de gedragen kleding, de onderwerpen van gesprek, etc (McNamara, 1999). 

Het organisatorische cultuurconcept is van belang bij de uitvoering van organisatiebrede 
invoer van nieuwe systemen of wijzigingen. Uitvoerders van deze plannen zullen al snel tot besef 
komen dat, ondanks de best bedachte plannen. voor het succesvol uitvoeren van de plannen niet 
alleen de structuur en processen aangepast dienen te worden. maar tevens de cultuur 
(McNamara. 1999). Daarnaast is een organisatiecultuur van belang bij de zoektocht naar een 
partner of een overnamekandidaat 

Effectieve gedeelde praktijken vormen de reden dat multinationale ondernemingen kunnen 
functioneren. Zodra zij personeel in dienst hebben van verschillende nationaliteiten, kunnen zij 
niet meer rekenen op gedeelde waarden. Multinationals coördineren en besturen hun operaties 
door wereldwijde praktijken die geTnspireerd worden door de nationale waarden van de land van 
oorsprong, maar die aangeleerd kunnen worden door personeel van andere nationaliteiten. Als 
de waarden van de medewerkers primair afhangen van andere factoren dan het werk, komen 
deze waarden het bedrijf binnen via het aannamebeleid. Een bedrijf neemt mensen aan van een 
bepaalde nationaliteit, leeftijd, opleiding en sekse en daarmee met bepaalde waarden. De 
daaropvolgende socialisatie In de organisatie is een kwestie van het aanleren van de 
organisatiecultuur met haar symbolen, helden en rituelen (Hofstede & Hofstede, 2005). 

Hofstede (Diepenveen, 2004) maakte onderscheid tussen de volgende zes dimensies 
van organisatiecultuur (niet te verwarren met de vijf dimensies van nationale cultuur, die later in 
dit hoofdstuk behandeld zullen worden). Dat zijn: 

Resultaatgericht tegenover procesgericht 
In een resultaatgerichte cultuur hebben mensen het gevoel dat ze een maximale 

inspanning leveren en elke dag weer nieuwe uitdagingen met zich meebrengt. In een 
procesgerichte organisatiecultuur hebben mensen het gevoel dat ze iedere dag ongeveer 
hetzelfde doen zonder zich bijzonder te hoeven inspannen; risico's worden in een dergelijke 
cultuur vermeden. 

Mensgericht tegenover werkaericht 
Een mensgerichte organisatie stelt de zorg voor de mens boven die voor de taak. Er 

wordt rekening gehouden met persoonlijke problemen en men heeft het gevoel dat de organisatie 
zich verantwoordelijk voelt voor het welzijn van haar werknemers. In werkgerichte 
ondernemingen ervaren de mensen een sterke werkdruk en lijkt de organisatie slechts belang te 
hechten aan prestaties en niet aan welzijn. 

Professioneel tegenover omanisatiegebonden 
In een professionele cultuur identificeren werknemers zich meer met het soort werk dat 

ze doen en met andere professionals dan met het bedrijf waar ze 'toevallig' voor werken. Zulke 
werknemers maken een strikt onderscheid tussen werk en privé, en plannen nadrukkelijk hun 
eigen carrière. In een organisatiegebonden cultuur ontlenen werknemers hun identiteit 
grotendeels aan het bedrijf waar ze werken en zijn minder zelfstandig. Het gemiddelde 
opleidingsniveau in een bedrijf met een professionele cultuur, is hoger dan In een bedrijf met een 
organisatiegebonden cultuur. 

37 



- Vamos a Espana - J.S. Dol Oktober, 2006 

Open tegenover gesloten 
De vierde dimensie behelst het communicatieklimaat Dit zegt iets over hoe er wordt 

aangekeken tegen buitenstaanders en hoe snel nieuwkomers worden opgenomen in de 
organisatie. In een open organisatie voelt een nieuwe werknemer zich binnen een paar dagen 
thuis. In een gesloten organisatie, waar men zich gereserveerder opstelt, zullen nieuwkomers 
zich langer buitenstaander voelen. 

bos tegenoverstrak 
In een losse organisatie neemt men het niet zo nauw met tijd en geld, beginnen en 

eindigen vergaderingen te laat, en doen er (niet altijd positieve) grappen de ronde over het 
bedrijf. Een strakke cultuur kent (vaak ongeschreven) regels t.a.v. gedrag, kleding en werkwijzen. 
Deze dimensie heeft dan ook betrekking op de kracht van de interne organisatie(structuur). 

Pragmatisch tegenover normatief 
Een pragmatische organisatie is klantgericht en laat zich leiden door de actuele situatie, 

de werkwijze wordt aangepast aan de behoeften van de klant en is gericht op resultaten, en 
regels worden pragmatisch toegepast. Daarentegen heeft men in een normatieve organisatie het 
gevoel een opdracht jegens de mensheid te moeten vervullen; hier gelden hoge ethische normen 
en is een correcte toepassing van de regels belangrijk. 

Bij de zoektocht naar partners of overnamekandidaten (in Spanje) is het verstandig om 
eerst de hierboven genoemde dimensies met betrekking tot de eigen onderneming in kaart te 
brengen. Zodra men de organisatiecultuur van de eigen organisatie kan definiêren, kan een 
profiel worden opgesteld van de ideale kandidaten. Het doel is om een bedrijf te vinden dat op 
zoveel mogelijk punten overeenkomt qua organisatiecultuur. Hoe beter de organisatieculturen 
'matchen', hoe groter de kans op een succesvolle samenwerking en een soepele 
overgangsperiode. 

5.5 Hofsteele's IBM-onderzoek naar nationale cultuur 

5.5. 1 Inleiding 
Aangezien dit onderzoek zich voomarnelijk richt op de kansen van bedrijven uit de 

Nederlandse bouwsector om te investeren in of uit te breiden naar de Spaanse bouwsector wordt 
verwacht dat de verschillen voornamelijk in de nationale cultuur naar voren komen. De 
professionele sector verandert namelijk niet. Dat is in beide gevallen de bouwsector. De 
organisatorische cultuur verschilt van bedrijf naar bedrijf en valt dus ook niet te analyseren op dit 
schaalniveau. Het onderdeel nationale cultuur zal in het verdere verslag dan ook de meeste 
aandacht krijgen. Dit gebeurt grotendeels via het IBM onderzoek van Hofstede & Hofstede 
(2005). 

Hofstade's voornaamste en bekendste onderzoek waarin nationale cultuur wordt 
beschreven is 'Allemaal andersdenkenden - Omgaan met cultuurverschillen' (Engelse versie: 
Culture's Consequences) uit 1980 en de hernieuwde versie, die Hofstede senior samen met 
Hofstede junior schreef. Hofstede kwam voor dit onderzoek aan zijn data via een bestaande 
database van personeelsvragenlijsten uit 1967 en 1973 van IBM vestigingen in 66 landen 
(McSweeney, 2002). Door middel van statische analyses samen met extra data en theoretische 
gedachtegangen kwam Hofstede uit op vijf centrale en grotendeels zelfstandige dimensies (de 
vijfde dimensies werd pas in de hernieuwde versie van 2005 toegevoegd) van nationale culturen. 
Hofstede definieert deze zelfstandige dimensies als volgt. 
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5.5.2 Machtafstand 
MMachtafstand is de mate waarin minder machtige leden van instituties of organisaties in 

een land verwachten en accepteren dat de macht ongelijk verdeeld is (Hofstede & Hofstede, 
2005): 

Dit betekent dat mensen in een cultuur met een grote machtafstand (Zuid-Amerika, 
Frankrijk, Slowakije en de meeste Aziatische en Afrikaanse landen) zich gemakkelijker 
neerleggen bij het feit dat de macht ongelijk verdeeld is, dan in culturen met een lage 
machtafstand (VS en de meeste overige landen van Centraal- en Noord-Europa). Dit geldt zowel 
voor de 'sterken' als de 'zwakken' in de betreffende cultuur. In de laatstgenoemde landen mag 
van ondergeschikten dan ook meer discussie en inmenging verwacht worden (Anbari et al, ca 
2002). 

Nederland is in de Machtafstands-index van Hofstede & Hofstede (2005) terug te vinden 
op de 61 516 plaat met een score van 38. Spanje zit daarboven met een score van 57 op de 45916 

plaats (zie bijlage 7 voor de volledige MAl). Dit houdt in dat men zich in Spanje gemakkelijker 
neerlegt bij het feit dat de macht ongelijk verdeeld is dan in Nederland. In Nederland bestaat er 
dus een grote voorkeur voor overleg, de wederzijdse afhankelijkheid tussen chef en 
ondergeschikte is kleiner. In Spanje zijn werknemers afhankelijker van de werkgever dan men in 
Nederland gewend is. In organisaties in Spanje is de macht meer in enkele handen 
geconcentreerd en verwachten ondergeschikten dat ze verteld wordt wat te doen. Dit resulteert in 
organisaties met een sterkere hiêrarchie en meer toezichthoudend personeel. Contacten tussen 
de baas en de ondergeschikten vindt plaats op initiatief van de baas en niet andersom. 
Daarnaast zijn privileges en statussymbolen meer geaccepteerd dan in Nederland, waar iedereen 
wordt geacht maar vooral normaal te doen. 

5.5.3 Individualisme en collectivisme 
MEen samenleving is individualistisch als de onderlinge banden tussen individuen los zijn: 

iedereen wordt geacht uitsluitend te zorgen voor zichzelf en voor zijn of haar naaste familie. Een 
samenleving is collectivistisch als de individuen vanaf hun geboorte opgenomen zijn in sterke, 
hechte groepen, die hun levenslang bescherming bieden in ruil voor onvoorwaardelijk loyaliteit 
(Hofstede & Hofstede, 2005)." 

In individualistische landen (Frankrijk, Duitsland, Zuid-Afrika en Canada) wordt verwacht 
dat iedereen voor zich zelf zorgt. Typische waarden zijn tijd voor jezelf hebben, vrijheid en 
uitdaging. In collectivistische landen (Japan, Mexico, Korea en Griekenland) zijn de individuen 
met elkaar verbonden door middel van persoonlijke en beschermende verhoudingen ten op 
zichte van de groep(Anbari et al, ca 2002). Vriendschappen worden hier niet als iets vrijwilligs 
ervaard; wie je vrienden zijn wordt bepaald door je familie- en groepsbanden. 

Nederland is in de Individualisme-Index terug te vinden op een gedeelde 4de plaats met 
een score van 80. Spanje heeft slechts een score van 51 en is op plek 30, van de 74, het twee
na-laatste Europese land (voor Griekenland en Portugal) (zie bijlage 8 voor de volledige IDV). 
Volgens Hofstede & Hofstede (2005) houdt dit onder andere in dat gedurende een 
sollicitatieprocedure in Spanje meer rekening wordt gehouden met de achtergrond van de 
sollicitant, de wij-groep. Meestal neemt men bij voorkeur verwanten in dienst. In eerste plaats 
verwanten van de werkgever zelf, maar ook verwanten van personeel dat reeds in dienst is. De 
gedachte hierachter is dat men door het in dienst nemen van familie minder risico loopt. Men is 
reeds enigszins bekend met de familie en de verwanten hebben belang bij het gedrag van de 
nieuwe werknemer vanwege de familiereputatie. Verwacht wordt dan ook dat de familie de 
nieuwe werknemer corrigeert bij eventueel wangedrag. De relatie tussen werknemer en 
werkgever wordt dan ook meer als een familiale relatie gezien ten opzichte van de strikt zakelijke 
relatie in Nederland. Deze gedachtegang blijft niet beperkt tot het aannemen van nieuw 
personeel, maar kan ook gevolg hebben bij de selectie van partners of het uitbesteden van werk. 
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Ook voor het managen van een vestiging in Spanje kan dit gevolgen hebben. Zo zijn de 
bestaande managementtechnieken en -trainingsprogramma's bijna allemaal ontwikkeld in 
individualistische landen. Ondanks dat Spanje niet een zeer extreem collectivistische cultuur 
heeft zoals bijvoorbeeld Taiwan, verschilt het toch degelijk van Nederland en andere 
individualistische landen. De hier als normaal geachte gang van zaken hoeft in Spanje dus 
helemaal niet zo normaal te zijn. Zo verstaat men onder management in een individualistische 
samenleving het management van individuen. Ondergeschikten kunnen individueel overgeplaatst 
worden en premies of bonussen kunnen worden bepaald door individuele prestaties. 
Management in een collectivistische samenleving daarentegen betekent management van 
groepen. Zo druist een openlijk gesprek met iemand over zijn of haar prestaties in tegen de 
harmonienorm en kan een ondergeschikte het ervaren als een onaanvaardbaar gezichtsverlies. 

In individualistische samenlevingen geldt de norm dat iedereen gelijk behandeld moet 
worden. Men beschouwt het als onethisch om bepaalde klanten een voorkeursbehandeling te 
geven en vindt het een slechte manier van zaken doen. In collectivistische samenlevingen geldt 
het omgekeerde. Omdat het onderscheid tussen 'onze groep' en 'andere groepen' diep geworteld 
is in het bewustzijn is het vanzelfsprekend en ethisch verantwoord om je vrienden beter te 
behandelen dan anderen (Hofstede & Hofstede, 2005). Deze manier van denken kan voor, 
bijvoorbeeld,een beginnend Nederlands bedrijf in Spanje verregaande gevolgen hebben. Zonder 
bekenden, vrienden, familie of zakelijke contacten behoort het nergens tot de 'wij-groep' en zal 
het meer moeite moeten doen om tot zaken te kunnen komen. 

5.5.4 Masculien en feminien 

·een samenleving is masculien als sociale sekserollen duidelijk gescheiden zijn: mannen 
worden geacht assertief en hard te zijn en gericht op materieel succes; vrouwen horen 
bescheiden en teder te zijn en vooral gericht op de kwaliteit van het bestaan. Voorbeelden 
hiervan zijn de VS, Japan, Mexico, Hong Kong, ltaliê en Groot-Brittanniê. Een samenleving is 
feminien als sociale sekserollen elkaar overlappen: zowel mannen als vrouwen worden geacht 
bescheiden en teder te zijn en gericht op de kwaliteit van het bestaan (Hofstede & Hofstede, 
2005)." Landen die als feminien omschreven kunnen worden zijn Zweden, Frankrijk, lsraêl, 
Denemarken en lndonesiê. 

Uit de Masculiniteitsindex blijkt dat Nederland een zeer feminiene cultuur heeft. 
Nederland is op de twee na onderste plaats terug te vinden in de index {bijlage 9), met een score 
van 14, op plaats 72. Spanje staat in de middenmoot, met 42 punten, op plaats 51. Slowakije is 
met een score van 110 het meest masculiene land. Zweden, met een score van slechts 5, is het 
meest feminiene land. De verschillen tussen samenleving op dit vlak hebben voornamelük 
betrekking op het sociale en emotionele vlak. 

In een feminiene cultuur, zoals Nederland dat is, bestaat een voorkeur voor het oplossen 
van conflicten door te onderhandelen en het maken van compromissen. In minder feminiene 
landen wil er nog wel eens wat verbaal geweld gebruikt worden, zo kan er een gevecht ontstaan 
waar de sterkste partij als winnaar uit naar voren komt. 

Door de verschillende culturen blinken masculiene en feminiene landen uit in 
verschillende takken van economische activiteit. Rijke masculiene culturen zijn in het voordeel bij 
massafabricage. Zij doen dingen efficiênt, goed en snel. Feminiene culturen zijn in het voordeel 
bij dienstverlening zoals advies en vervoer, fabricage volgens specificatie van de klant. Dit komt 
overeen met het internationale beeld van Nederland als dienstenland. Over de afgelopen jaren 
probeert ook Spanje zich steeds meer te ontwikkelen op het vlak van dienstverlening {ICEX. 
2004). Dit gebeurt voornamelijk vanuit Madrid en Valencia. Om Spanje verder te helpen in hun 
ontwikkeling als dienstverlener zijn er dus kansen weggelegd voor Nederlanders en Nederlandse 
bedrijven. 
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5.5.5 Onzekerheidsvermijding 
Onzekerheidsvermijding is de mate waarin de leden van een cultuur zich bedreigd voelen 

door onzekere of onbekende situaties; dit gevoel wordt onder andere uitgedrukt in nerveuze 
spanning en in een behoefte aan voorspelbaarheid: aan formele of informele regels (Hofstede & 
Hofstede, 2005). 

In culturen met een sterke onzekerheidsvermijding (Griekenland, Zuid-Korea, Japan en 
Zuid-Amerika) wordt het leven beheerst door regels en wetten en er is daardoor ook veel 
bureaucratie. Afwijkend gedrag wordt niet getolereerd. Er is een sterke drang om hard te werken 
en het uiten van agressie wordt geaccepteerd. In een cultuur met een geringe mate van 
onzekerheidsvermijding (VS, Singapore, Hong Kong en Groot-Brittanniê) heeft men het liefst zo 
min mogelijk regels. Er is een grote tolerantie voor afwijkend gedrag. Er heerst vaak een zekere 
gemoedelijkheid en hard werken is geen doel op zichzelf. 

Uit de Onzekerheidsvermijdingsindex (bijlage 10) komt Nederland naar voren als een 
land met een geringe mate van onzekerheidsvermijding (score van 53, plaats 53). In verhouding 
heeft Spanje een cultuur met een vele sterkere onzekerheidsvermijding (score van 86, plaats 17). 
Griekenland is het land met de hoogste onzekerheidsvermijding met een score van 112. Met een 
score van 8 heeft Singapore, op plaats 74, de laagste onzekerheidsvermijding. Uit deze 
rangschikking blijkt overigens ook dat dergelijke onderzoeken niet een exacte definitie van de 
cultuur van een land kunnen geven. Zo zou Nederland met een lagere onzekerheidsvermijding 
een land moeten zijn met zo min mogelijk wetten en regels waarin de rechten en plichten van 
werkgevers en werknemers zijn vastgelegd. In de werkelijkheid heeft de werknemer in Spanje 
juist mlnder rechten en plichten dan de werknemer in Nederland. In dit geval komt dat voordelig 
uit, doordat een onderneming in Spanje flexibeler met zijn personeelsbestand om kan gaan. 

Angstige culturen zijn in de regel ook expressieve culturen (uitzondering hierop zijn 
enkele Aziatische landen). Het zijn vaak culturen waar mensen met hun handen praten, waar het 
sociaal geaccepteerd is om je stem te verheffen, emoties te laten blijken en met de vuist op tafel 
te slaan. De gemiddelde Spanjaard is dan ook extroverter dan de gemiddelde Nederlander. In 
geldzaken nemen mensen uit landen met een hoge onzekerheidsvermijding minder risico's; ze 
investeren minder in aandelen en meer in edele metalen en juwelen. Ze doen er ook langer over 
om hun rekeningen te betalen, wat problemen kan geven bij handel met deze landen (Hofstede & 
Hofstede, 2005). Dit houdt natuurlijk niet in dat elk Spaans bedrijf een wanbetaler is, maar zeker 
wanneer men zaken doet met individuen zijn dit zaken waarbij het verstandig is om op voorhand 
rekening mee te houden. 

Qua bedrijfsvoering zijn er volgens Hofstede & Hofstede (2005) ook enkele verschillen 
waarneembaar. Zo zouden de topmanagers in Spanje meer betrokken moeten zijn bij de 
dagelijkse gang van zaken in tegenstelling tot Nederlandse managers wie zich voornamelijk op 
de strategie richten. 

5. 5. 6 Lange- en kortetermijngerichtheid 
Langetermijngerichtheid staat voor het streven naar beloning In de toekomst, vooral via 

volharding en spaarzaamheid. De tegenovergestelde pool, kortetermijngerichtheid, staat voor het 
nastreven van deugden gericht op het verleden en op het heden, vooral respect voor traditie, 
gezichtsverlies voorkomen en het voldoen aan sociale verplichtingen (Hofstede & Hofstede, 
2005). 

Deze vijfde, en recentelijk toegevoegde, dimensie werd ontdekt gedurende een studie 
onder studenten in 23 landen verspreid over de wereld, door gebruik van een vragenlijst. Landen 
met een sterke langetermijngerichtheid zijn voornamelijk Aziatische landen zoals China, Hong 
Kong, Taiwan, Japan en lndiê. Kortetermijngerichtheid vindt men voornamelijk terug in Groot
Brittanniê, Canada, Filippijnen, Duitsland en (Anbari et al, ca 2002). 
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Ook Nederland blijkt een land te zijn een sterke langetennijngerichtheid. In de 
langetermijngerichtheids-index (bijlage 11) staat het op de 13de plaats met een score van 44. In 
de index, die is opgemaakt uit 39 landen, staat Spanje met een score van 19 punten pas op de 
35ste plaats. Spanje, een kortetennijngericht land. 

In kortetermijngerichte culturen gaat het in de eerste plaats om de 'bottom line', het 
resultaat van de afgelopen maand, het kwartaal of het jaar. Besturingssystemen zijn vooral 
daarop gericht en managers worden daarop afgerekend, zelfs waar de gang van zaken duidelijk 
het gevolg is van beslissingen die hun voorgangers, of voorvoorgangers, jaren geleden namen. 

De voornaamste verschillen tussen korte- en langetennijngerichtheid komen tot uiting in 
de algemene normen die binnen een cultuur gelden. Zo zijn korte inspanningen met snelle 
resultaten, sociale druk om geld uit te geven, respect voor tradities, streven naar evenwichtigheid, 
gevoel voor sociale verplichtingen en gezicht bewaren typische normen voor een 
kortetermijngerichte cultuur. In een langetennijngerichte cultuur gelden contrasterende normen 
zoals een volharding die leidt tot geleidelijke resultaten, zuinigheid en spaarzaam omgaan met 
middelen, respect voor omstandigheden, streven naar flexibiliteit, gevoel voor verhoudingen en 
schaamtegevoel (Hofstede & Hofstede, 2005) 

5.6 Cultuur en bedrUven 

5.6.1/n/eiding 

Van de vijf dimensies van nationale cultuur die in de voorgaande paragrafen zijn 
behandeld zijn het vooral machtafstand en onzekerheidsvennijding die de manier van denken 
over organisaties belnvloeden. In elke organisatie dienen twee vragen te worden beantwoord; 
Wie heeft de macht om wat te beslissen?; Welke regels of procedures moeten worden gevolgd 
om de gewenste doelen te bereiken?. Het antwoord op de eerste vraag wordt bernvloed door 
culturele normen over machtafstand; het antwoord op de tweede door culturele normen over 
onzekerheidsvermijding.lndividualisme en masculiniteit hebben meer invloed op het functioneren 
van mensen in organisaties dan op organisaties als geheeL Korte- of lange termijngerichtheid 
heeft vooral invloed op de strategie van de leiding (Hofstede & Hofstede, 2005). 

5. 6.2 onzekerheidsvermijding 

Qua machtafstand ontlopen Nederland en Spanje in theorie elkaar niet bijster veel. De 
afstand in Spanje Is groter dan in Nederland, maar niet schrikbarend. Qua 
onzekerheidsvennijding verschillen de twee landen sterker van elkaar. Dit word tevens bevestigd 
door onderzoek van lngrid Tollgerdt-Andersson uit Zweden. Zij vergeleek meer dan 1400 
wervingsadvertenties voor leidinggevend personeel uit acht Europese landen. Daarbij keek zij 
onder meer of de advertenties persoonlijke en sociale vaardigheden venneldden, zoals goed 
kunnen samenwerken met anderen. Dit bleek het geval te zijn voor 80 procent of meer van de 
advertenties in Denemarken, Nederland en Zweden, maar voor niet meer dan 50 procent in ltaliê 
en Spanje. Hofstede & Hofstede (2005) verklaren ook dit verschil door zwakke 
onzekerheidsvermijding. 

Verschillen in onzekerheidsvermijding vormen altijd een ernstig probleem voor 
internationale ondernemingen. Het is moeilijk een onderneming bij elkaar te houden wanneer de 
regels in verschillende landen een verschillende betekenis hebben. In culturen met een zwakke 
onzekerheidsvermijding, zoals Nederland, voelen zowel managers als uitvoerenden zich niet op 
hun gemak in een systeem met strikte regels, vooral als duidelijk is dat die regels in de praktijk 
nooit nageleefd worden. In culturen met een sterke onzekerheidsvennijding, zoals Spanje, voelen 
mensen zich net zo ongemakkelijk zonder een structuur met duidelijke regels, ook al zijn veel van 
die regels onhandig of onuitvoerbaar. In beide gevallen worden de gevoelens van de mensen 
gevoed door diepgewortelde psychologische behoeften, die verband houden met de beheersing 
van agressie en veiligheid in de relatie met het onbekende, zoals besproken in hoofdstuk 5.5.5. 
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5.6.3 Internationale uitbreiding 

Fusies, overnames, joint ventures en allianties over nationale grenzen heen komen in de 
globaliserende wereld dikwijls voor. Vaak blijven ze echter een regelmatige bron van culturele 
botsingen. Internationale uitbreidingen pakken dikwijls helemaal verkeerd uit. Dit zal zeker ook 
blijven gebeuren zolang besluiten over internationale operaties alleen gebaseerd worden op 
financiêle overwegingen. Zij die de beslissingen nemen realiseren zich zelden wat voor 
functioneringsproblemen zullen ontstaan in de nieuwe internationale onderneming. Ook als de 
cuHurele uitgangsposities verenigbaar lijken, moet de culturele integratie binnen de nieuwe 
structuur begeleid worden. Culturele integratie kost tijd, inspanning en veel geld wat meestal niet, 
of niet voldoende, begroot is. Internationale expansie kan op vijf manier plaatsvinden, in volgorde 
van toenemend cultureel risico; Een nieuwe vestiging opzetten; Een strategische alliantie met 
een buitenlandse partner; Een transnationale joint venture; een buitenlandse overname en een 
transnationale fusie (Hofstede & Hofstede, 2005). 

Het functioneren van een multinational berust op interculturele communicatie en 
samenwerking. Personen op de schamierpunten tussen de buitenlandse vestigingen en het 
hoofdkantoor moeten bi-cultureel zijn, omdat ze een dubbel vertrouwen nodig hebben; aan de 
ene kant van hun superieuren en collega's op het hoofdkantoor, aan de andere kant van hun 
ondergeschikten in de buitenlandse vestiging. Twee rollen zijn daarbij vooral van belang 
(Hofstede & Hofstede, 2005): Het hoofd van de buitenlandse business unit en de 
ondememingsdiplomaat. De eerste rapporteert aan het hoofdkantoor de tweede dient iemand uit 
het moederland of uit een buitenlandse vestiging te zijn die grondig bekend is met de 
ondememingscultuur. De ondernemlngsdiplomaat dient daarnaast ervaring te hebben met het 
wonen en werken in moederland en in het buitenland. Zij zijn essentieel om multinationale 
structuren te laten functioneren, als verblndingspersoon op nationale en regionale hoofdkantoren. 

5.6.4 Internationaal onderhandelen en vergaderen 

Het onderhandelen heeft enkele universele kenmerken die los van de context, politieke of 
zakelijke onderhandelingen, en los van het land altijd van toepassing zijn. Zo zij er altijd twee of 
meer partijen met strijdige belangen, een gemeenschappelijke behoefte aan een afspraak waar 
beiden partijen van kunnen profiteren, een vorm van communicatie tussen de partijen en een 
aanvankelijk onbekend resultaat. Van Date omschrijft de term 'onderhandelen' als volgt: 
"proberen om met een ander tot overeenstemming te komen inzake een koop, geschil, enzovoort. 

Naast de universele kenmerken van het onderhandelen wordt elke onderhandeling of 
vergadering beïnvloed door nationale culturen. Zo beïnvloedt de machtafstand de status van de 
onderhandelaar en zijn/ haar relatie tot de besturings- en beslissingsstructuur. Collectivisme 
bel'nvloedt de behoefte aan een stabiele relatie tussen onderhandelaars. In een collectivistische 
cultuur betekent de vervanging van één van de onderhandelaars dat er tussen de 
onderhandelende partijen een nieuwe relatie dient te worden opgebouwd. Masculiniteit 
beïnvloedt de behoefte aan hanig gedrag en het respect voor de sterke partijen bij de 
onderhandelaars en hun superieuren en de neiging om oplossingen te forceren door 
machtsvertoon, waar in feminieme culturen conflicten eerder opgelost zullen worden door 
compromissen en het streven naar consensus. Onzekerheidsvermijding beïnvloedt de tolerantie 
voor onduidelijkheid en het vertrouwen of wantrouwen in een tegenpartij die onverwacht gedrag 
vertoont. Langetermijngerichtheid beïnvloedt de hardnekkigheid om te streven naar een 
gewenste uitkomst, zelfs ten koste van offers (Hofstede & Hofstede, 2005). 

Effectieve interculturele onderhandelingen eisen inzicht in de culturele waarden die men 
bij onderhandelingspartners uit andere landen kan verwachten en waar deze afwijken van die van 
de eigen partij. Ze vragen ook om taal- en communicatievaardigheden om ervoor te zorgen dat 
de boodschappen aan de andere partij begrepen worden zoals de verzender ze bedoeld heeft. 
Daarnaast vragen interculturele onderhandelingen om organisatietalent voor het plannen en 
dirigeren van vergadering en ontmoetingsplaatsen, het inschakelen van bemiddelaars en tolken 
en het communiceren met de achterban en de buitenwereld (Hofstede & Hofstede, 2005). 
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5.7 Pralctl}k van bedriJven 

5. 7. 1 de Spaanse taal 
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Met betrekking tot de verschillen in cultuur zijn de bedrijven enkele vragen voorgelegd. 
Los van de gestelde vragen viel op dat ook hier onderscheid dient te worden gemaakt tussen de 
startende ondernemingen in Spanje en de ondernemingen die vanuit Nederland een bestaand 
bedrijf overnemen. Dit verschil komt goed tot uiting in de kennis van de Spaanse taal. Voor de 
vier Nederlandse ondernemingen (Casasol, Casalmonte, Volker Wessels/ Credo Espana en Puur 
Spanje} in Spanje is de kennis van de Spaanse taal een absoluut vereiste om te slagen. Zij 
geven allen aan dat reeds voor vertrek kennis van de taal moet worden opgedaan. Hoe meer, 
hoe beter. 

Voor de ondernemingen in Nederland (lmtech en Eldon) met een Spaanse tak geldt dit 
niet. Doordat zij in Nederland enkel leiding geven aan de Nederlandse tak van het bedrijf, en in 
Spanje enkel aan de Spaanse tak van het verblijf leiding wordt gegeven, verloopt de 
communicatie tussen de verschillende internationale takken alleen via het hoger management. In 
het hoger management is Engels de voertaal. Zodoende zijn zij niet genoodzaakt om de Spaanse 
taal te beheersen. De heer van der Weide van Eldon Nederland geeft wel aan dat zij nieuwe 
mensen zoveel mogelijk selecteren op affiniteit voor het internationaal ondernemen, met 
(werk}ervaring in het buitenland of met kennis van buitenlandse talen. Op deze manier proberen 
zij het onderlinge begrip met betrekking tot het internationaal zaken doen te verhogen. 

5. 7. 2 Communicatie en omgang 

Aan alle bedrijven werd gevraagd naar de verschillen in communicatie en omgang tussen 
bedrijven in Nederland en Spanje. Hierop kwamen verschillende reacties die alle vele 
raakvlakken hebben. Zo refereert mevrouw van Coevorden van Casasol naar de verschillen in 
machtafstand en onzekerheidsvermijding tussen Nederland en Spanje. Zij zegt: "Binnen bedrijven 
geldt een sterke hiiJrarchie. Dit heeft onder meer tot gevolg dat wanneer je niet met de baas zelf 
in gesprek bent, je ook niet hoeft te verwachten dat jouw contactpersoon beslissingen kan, mag, 
of wil nemen. Indien je dus snel tot zaken wilt komen, dien je, je meteen te richten tot de baas. Dit 
houdt overigens wel in dat je zelf ook niet Iemand onderaan de hiërarchie op dit gesprek af kan 
sturen". 

Daarnaast geeft zij aan dat de communicatie in Spanje vele malen langzamer verloopt 
dan in Nederland. In haar optiek zijn Spanjaarden in hun communicatie minder alert, minder snel 
en minder informatief dan Nederlanders. Dit heeft als gevolg dat je overal zelf achter moet. lets 
wat door mevrouw Schoonebeek van Casalmonte, mevrouw Peeters van Puur Spanje en de heer 
Jacobs van Volkar Wessels/ Credo Espaiia bevestigd wordt. Zo geeft mevrouw Schoonebeek 
aan dat het lastig is afspraken te maken, mevrouw Peeters dat het belangrijk is overal zelf 
achteraan te zitten en de heer Jacobs dat de communicatie veel langzamer verloopt en dat deze 
minder zakelijk is. In zijn ogen is het sociale contact en communicatie in Spanje belangrijk om op 
de langere termijn tot zaken te kunnen komen. 

Ook met betrekking tot de communicatie en omgang zijn er verschillen waarneembaar 
tussen de kleinere zelfstandigen en de grotere ondernemingen met vestigingen In Spanje. 
Desondanks geeft ook de heer van de Kreeke van lmtech aan dat dergelijke verschillen er zeker 
zijn. Echter, doordat de Spaanse tak van de onderneming geheel autonoom in Spanje opereert, 
wordt dit gedeelte van de onderneming slechts in de top vanuit Nederland aangestuurd. Het 
contactpunt en de schakel tussen Nederland en Spanje is de directeur van lmtech Spanje. lmtech 
heeft er bewust voor gekozen om op deze positie een persoon te plaatsen, die bekend is met de 
lokale en Spaanse cultuur, maar ook iemand die jaren ervaring heeft met het werken in een 
internationale onderneming en zelf over buitenlandse ervaring beschikt. De uiteindelijke 
verschillen in contact en omgang tussen bedrijven worden grotendeels door hem opgevangen. 
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Doordat Eldon met haar hoofdkantoor in Spanje zetelt, en dus een Spaanse 
internationale onderneming is met tevens een vestiging in Nederland, komt de heer van der 
Weide van Eldon meer in aanraking met de verschillen tussen Nederland en Spanje. Ook bij 
Eldon geldt dat de internationale communicatie slechts via het hoger management loopt. Doordat 
het hoger management bij Eldon voor een groot gedeelte uit Spanjaarden bestaat, zijn de 
hierboven genoemde verschillen voor hem zeer herkenbaar. Het samenwerken verloopt soms 
moeizaam en er worden problemen veroorzaakt door verschillende achtergronden en culturen. 
Voornamelijk de machtafstand speelt daarbij een hoofdrol. Doordat de machtafstand in Spanje 
veel groter is, is de manier van leidinggeven anders. Dit komt tot uiting gedurende overleg en 
vergaderingen, waarbij er een ander rollenpatroon is. Doordat de machtafstand in Spanje groter 
is, wordt de zeer directe communicatie, zoals wij die in Nederland kennen, niet gewaardeerd. 
Personen die hoger in de hiërarchie staan dienen voorzichtiger aan te worden gesproken. Ideeën 
dienen voorzichtig gebracht te worden, en er dient op voorhand draagvlak gecreëerd te worden. 
Door het zomaar op tafel gooien van nieuwe mogelijkheden kunnen goede Ideeën verloren gaan. 

Naast zijn veelvuldig contact met het hoofdkantoor in Spanje vindt er tussen de heer van 
der Weide, als manager Benelux, en de Belgische afdeling regelmatig contact plaats. Voor veel 
Nederlanders komt België over als het buitenlandse land dat het meest overeenkomt met 
Nederland. Enerzijds is er de taal die overeenkomt, anderzijds is er de gedeelde historie en de 
gedeelde landsgrens. In het gesprek komt echter naar voren dat in sommige gevallen de 
verschillen tussen Nederland en België groter zijn dan de verschillen tussen Nederland en 
Spanje. Een observatie die door de machtafstandsindex, de masculiniteitsindex en de 
onzekerheidsvermijdingsindex van Hofstede & Hofstede (2005) bevestigd wordt. Dit zijn tevens 
juist de dimensies die van belang zijn bij het management van een onderneming. De heer van 
der Weide geeft daarnaast aan dat de afstand in sommige gevallen versterkt wordt door de 
onderlinge rivaliteit tussen Nederland en België. 

Deze relatief grote afstand tussen Nederland en België wordt erkend door mevrouw 
Jansens, Belgische, woonachtig in Nederland en werkzaam bij KPMG. Ook zij geeft aan dat de 
verschillen vele malen groter zijn, dan zij en haar omgeving verwacht hadden. Dit komt ook in 
haar geval voornamelijk tot uiting in de machtafstand en de onzekerheidsvermijding. 

5.7.3 Normen en waarden 
Daarnaast werd aan alle bedrijven de vraag gesteld welke soorten verschillen zij ervaren 

met betrekking tot normen en waarden in het Spaanse en Nederlandse bedrijfsleven. Ook hier 
geldt het onderscheid tussen de onderneming die zich volledig op de Spaanse markt gevestigd 
hebben en de grote multinationale ondernemingen. Aangezien deze laatste over de gehele 
wereld actief zijn, ervaren zij de verschillen als minimaal (en verwaarloosbaar) in vergelijking met 
bijvoorbeeld de verschillen in Zuid-Oost Azië, het Midden-Oosten, Afrika of Zuid-Amerika. De 
kleine verschillen die wel aanwezig zijn worden voor een groot gedeelte opgevangen door de 
personen op de sleutelposities tussen de landen. 

Luisterend naar de kleinere ondernemingen zijn de verschillen wel degelijk aanwezig. De 
vier ondernemingen zijn op dit punt ook weer zeer in overeenstemming met elkaar. De partijen 
noemen het verschil in mentaliteit die in Spanje lakser en gemakkelijker is. Voorbeelden die 
hierbij worden aangehaald variëren van het feit dat zwart werken de normaalste zaak is 
(Casalmonte), dat men gewend is dat er slecht betaald wordt, dat men zeer achterdochtig is 
inzake het betalingsverkeer, een gebrek aan flexibiliteit (Volker Wessels/ Credo Espat'la), het niet 
nakomen van afspraken en het makkelijk te laat komen (Casasol en Puur Spanje) 

Zoals aangegeven betreft het ook voor deze bedrijven niet de andere kant van de wereld. 
De verschillen zijn wel aanwezig, maar niet onoverkoombaar. Zij geven dan ook aan dat je als 
buitenlander in Spanje en op de Spaanse markt voornamelijk flexibel dient te zijn en voornamelijk 
in de beginfase over veel geduld dient te beschikken. 
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5. 7.4 Vergadercultuur 

De heer Ziermans van ING Real Estate voerde, voor een bedrijfskundige studie aan de 
Erasmus Universiteit, een studie uit naar de invloed van de Spaanse en Nederlandse nationale 
cultuur op de wijze van werkoverleg binnen Lloyd's Register (een internationaal dienstverlenende 
onderneming). Dit onderzoek vond plaats bij kantoren van Lloyd's Register in Rotterdam en 
Barcelona. In dit onderzoek werd op deductieve (het bijzondere met behulp van logische regels 
uit het algemene afleiden) en inductieve (uit een klein aantal gegevens een algemene regel 
afleiden) wijze antwoord op de onderzoeksvraag ''wat is de invloed van de nationale cultuur op de 
wijze van formeel werkoverleg binnen een multinational" gezocht. 

De conclusie van het onderzoek is dat de uitkomsten van het traject geen éénduidig 
uitsluitsel geven. Het deductieve traject concludeert dat de lokale cultuur wel degelijk invloed 
heeft op formeel werkoverleg. Terwijl de door het inductieve traject geconstateerde verschillen 
zich beperken tot de context van formeel overleg. De overeenkomst tussen de bevindingen is, dat 
gesteld kan worden, dat de behoefte aan formeel werkoverleg in Spanje lager is dan in 
Nederland. De praktische bevindingen van het deductieve traject, waarbij de frequentie van 
formeel overleg is gemeten ondersteunen deze inductieve bevindingen. 

De bevindingen van het deductieve traject tonen aan dat in Spanje de participatie binnen 
formeel overleg groter is dan in Nederland, doch dat dit uiteindelijk niet leidt tot meer invloed op 
de besluitvorming. De bevindingen van het inductieve traject tonen echter op dit gebied geen 
verschillen tussen beide landen aan. Volgens de onderzoekers kan een verklaring hiervoor zijn 
dat de vergadercultuur bijdraagt aan democratische besluitvorming in Nederland , terwijl in Spanje 
vertrouwen en respect aan de basis liggen van democratische besluitvorming. 

5.8 Eigen ervaring 

5.8.1 Cultuurbotsingen en etenstijden 

In mijn beleving zit de grootste afstand tussen Nederland en Spanje in de dimensie 
'cultuur'. Zo zijn er, terugkijkend op een jaar Spanje, vele momenten te beschrijven waarbij 
duidelijk sprake was van botsing van culturen . Van kleine onschuldige botsingen, tot botsingen 
die een goede samenwerking in de weg stonden. Kleine onschuldige botsingen zijn bijvoorbeeld 
de openingstijden van restaurants. Deze zijn gesloten wanneer u honger hebt. Het ritme van het 
leven in Spanje is anders ingedeeld dan wij in Noord-West Europa gewend zijn . Dit is het best te 
omschrijven via de verdeling van de dagelijkse maaltijden (zie tabel 1 ), die in Spanje een 
prominent onderdeel van de dag zijn. In Spanje begint men vroeg in de ochtend met 'desayuno', 
wat meestal uit niet meer bestaat dan een croissant en een kop koffie, waarna men rond een 
uurtje of 11 de eerste echte maaltijd neemt. Hierna slaan ze het Nederlandse middagmaal over 

Tabe/ 1, De Spaanse maaltijden 

om tussen twee en vier uur een 
uitgebreide warme maaltijd te nemen. 
Rond zeven uur wordt er nog een 
tussendoortje genomen om pas na negen 
uur in de avond het avondmaal te nemen. 

Dit alles resulteert in gesloten 
restaurants wanneer men als Nederlander 
gewend is te eten . Voornamelijk rond het 

middag- en avondmaal valt dit op. In Spanje zijn de restaurants tussen 17:00 en 21 :00 gesloten 
en eet de Spanjaard hooguit een paar tapas. Zoals hierboven aangegeven is dit echter geen 
botsing met verstrekkende gevolgen. In tegendeel, het is één van vele charmes en kenmerken 
van de Spaanse cultuur. Immers, als iedereen overal dezelfde gewoontes zou hebben, zou het 
ook maar saai zijn. Naast de onschuldige en charmante verschillen zijn er echter ook verschillen 
waar je wel degelijk rekening mee dient te houden. 
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5.8.2 Spaanse stiptheid 

Eén van de grotere culturele verschillen tussen Nederland en Spanje is de definitie van 
de woorden 'tijd' en 'tijdstip'. Als Nederlander dient men zich in Spanje aan te passen aan het 
Spaanse gemak waarmee men te laat komt. Ondanks dat dit algemeen bekend is en je jezelf 
erop instelt, wendt dit niet snel. Persoonlijk blijf ik het niet netjes vinden om te laat te komen op 
een afspraak. Ook niet in Spanje. Met als resultaat dat je regelmatig op je afspraak kan wachten. 

Een goed voorbeeld hiervan zijn de trainingstijden van mijn basketballteam. In Spanje 
trainde ik mee met het eerste basketbaliteam van de universiteit. Een semi-professioneel team 
die in één van de hogere Spaanse klassas uitkwam. Een niveau waarvan men zou kunnen 
verwachten dat het er redelijk professioneel aan toe gaat. Echter, na een jaar te hebben 
meegetraind, is het me nog steeds niet duidelijk hoe laat we voor training aanwezig diende te 
zijn. De eerste keer werd me verteld dat om half negen begonnen met trainen. De daarop 
volgende keer was ik, logischerwijs, om half negen aanwezig. Net zo logisch was het dat ik daar 
als enige was. Een half uur later, rond negen uur, was het team compleet en werd er echt 
begonnen met trainen. De daarop volgende training ging dat op dezelfde manier, waarop ik 
nogmaals vroeg hoe laat we aanwezig dienden te zijn. Dat was toch echt half negen werd me 
verteld. 

Aangezien ik geen zin had de volgende training weer veel vroeger te zijn dan de rest 
besloot ik om ook een half uur later te vertrekken. Mijn verbazing kon niet groter zijn toen ik bij de 
sporthal aankwam en iedereen daar al enige tijd fanatiek aan het trainen was. De volgende keer 
maar weer op tijd gegaan en inderdaad; ik was verreweg als eerste aanwezig. Zoals gezegd; na 
een seizoen te hebben meegetraind, is het me duidelijk dat we niet om half negen of negen 
begonnen, maar ergens tussen half negen en negen. Hoe laat er dan uiteindelijk begonnen werd, 
deed er niet toe. Als iedereen maar tussen die tijd aanwezig is. Een soort van Spaanse stiptheid 
zouden we het kunnen noemen. Hoewel daarbij wel opgemerkt dient te worden dat, dat niet 
inhield dat iedereen dan ook daadwerkelijk tussen half negen en negen uur aanwezig was. 

Ook bij andere afspraken deden dergelijke problemen zich voor. Zowel met vrienden als 
bij afspraken die Ik voor mijn afstudeeronderzoek bij bedrijven of op de universiteit had. Als, naar 
Spanje afreizende, Nederlandse zakenman dient men zich hier dan ook op voor te bereiden. 
Verwacht in ieder geval niet dat iedereen op tijd aanwezig zal zijn. 

5.8.3 Machtafstand 

Ook de machtafstand heb ik in de praktijk ervaren. Waar in Nederland de machtafstand 
klein is, is deze in Spanje veel groter. Waar we in Nederland mondige studenten, die de 
discussie/ dialoog met de professoren en hoogleraren aangaan, gewend zijn, is in Spanje de 
machtafstand veel groter en daarmee ook de afstand tussen student en docent. In de hiêrarchie 
is de student ergens onderaan terug te vinden. Dit kwam voor mij tot uiting in de omgang met 
mijn begeleiders in Valencia. Zonder dit openlijk uit te spreken, was het duidelijk dat ik mij diende 
aan te passen aan de wensen van deze heren. Ik werd door hun geholpen wanneer dit hun 
uitkwam, en niet andersom. Ook gemaakte beloftes werden met het grootste gemak verbroken. Ik 
kreeg hierbij het gevoel dat ik blij mocht wezen dat zij bereid waren mij te begeleiden, ook al was 
dit dan wanneer en hoe het hun uitkwam. 

Dit is tevens één van de voornaamste redenen dat ik met relatief weinig informatie ben 
teruggekeerd naar Nederland. Keer op keer werden er mij beloftes gedaan, om keer op keer ook 
weer verbroken te worden. Ik had daarbij niet het gevoel dat ik een uitzondering was, maar meer 
dat ik in de gebruikelijke positie van de student stond; afhankelijk van de docent binnen een zeer 
ongelijke verstandhouding, waarbij de docent duidelijk boven de student staat. 
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5.8.4 Onzekerheidsvermijding 
Ook met de dimensie 'onzekerheidsvermijding' ben ik in aanraking gekomen. Vrij 

recentelijk is het mogelijk gemaakt om als student van één universiteit het afstudeeronderzoek 
aan een andere universiteit binnen Europa uit te voeren. Aan de faculteit bouwkunde in 
Eindhoven was ik één van de eersten die van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt. De 
omgang van de medewerkers aan de Universiteit in Valencia met mijn persoon en situatie, en 
met mijn zoektocht naar een geschikte afstudeerplek, was typerend voor een 
onzekerheidsvermijdende cultuur. Aangezien één van de primaire functies van een universiteit 
het uitvoeren van onderzoek is, ging ik er bij vertrek vanuit dat er voldoende mogelijkheden in 
Valencia zouden zijn om aan een onderzoek mee te werken. Bijvoorbeeld aan een 
promotieonderzoek. Zeker gezien het feit dat ik hiervoor drie maanden had ingepland, had ik 
verwacht over voldoende tijd te beschikken om deze zoektocht succesvol af te ronden. 

Echter door de onzekerheidsvermijdende cultuur was de omgang met deze, voor hun 
onbekende, mogelijkheid geheel anders dan men in Nederland gewend is. Zo ben ik de eerste 
weken van hot naar her gestuurd, van persoon naar persoon. Niemand was bekend met deze 
mogelijkheid en had dus ook geen idee hoe hier mee om te gaan. Dit resulteerde uiteindelijk in 
het opzetten van mijn eigen onderzoek onder het toezicht van mijn begeleiders in Nederland. 
Feitelijk verliep mijn onderzoek in Nederland, waarbij mijn bureau in Valencia stond. Voor mijn 
onderzoek naar de Spaanse methode en criteria bij partnerselectie werd ik wel bijgestaan door 
de eerder genoemde Spaanse begeleiders, die mij op weg hielpen in de Spaanse bouwsector. Al 
met al ook een goede invulling van mijn onderzoek, echter niet zoals ik voor vertrek gehoopt had. 
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6 Conclusie 
6.1/n/eld/ng 
Het doel van het onderzoek was de afstand tussen Nederland en Spanje inzichtelijk te 

maken en te bekijken of de theoretische dimensies van Ghemawat (2001) genoeg inzicht 
verschaffen in potentiêle problemen bij het internationaal ondernemen. In dit hoofdstuk zal het 
antwoord op deze twee vragen gegeven worden. Eerst zullen de vier afstandsdimensies met 
betrekking tot Nederland en Spanje besproken worden, waarna Ghemawat's (2001) model 
bekeken wordt. 

6.2 De afstandsdimens/es 

6.2. 1 Geografische afstand 
Door de toenamen van het aantal goedkopere vluchten binnen Europa is de mogelijkheid 

om snel en goedkoop van Nederland naar Spanje te reizen, en vice versa, enorm toegenomen. 
Voor de prijs van een retourtje met de trein van Haarlem naar Arnhem kan ook van Amsterdam 
naar Barcelona, Madrid of Valencia gevlogen worden. Ook qua reistijd verschilt de vlucht 
Nederland - Spanje niet veel van de binnenlandse reis per trein van Haarlem naar Arnhem. 

Naast de daadwerkelijke reis is de geografische afstand verder afgenomen door de 
opkomst van moderne communicatiemiddelen en het Internet. Door de mogelijkheid gehele 
databases aan elkaar te koppelen, videoconferenties te houden, te communiceren per e-mail, 
kosteloos internationaal bellen over het Internet, etc. neemt de afstand tussen de twee landen 
verder af. 

6.2.2 Economische afstand 
Spanje heeft een bouwkundige sector die de afgelopen jaren een explosieve groei heeft 

doorgemaakt. Het eind van deze groei is nu in zicht. Verwacht wordt dat de markt de komende 
jaren in bepaalde segmenten licht blijft groeien en in andere segmenten stabiel op het niveau van 
2005 blijft. Dit neemt niet weg dat de bouwkundige sector in Spanje een zeer interessante markt 
is. Ook voor Nederlandse ondernemers. Door de enorme groei van de afgelopen jaren blijft er 
genoeg ruimte over om in te stappen. 

De Spaanse bouwkundige sector is vele malen groter dan de Nederlandse bouwsector. 
Door het belang van de Spaanse bouwkundige sector voor de gehele Spaanse economie wordt 
niet verwacht dat er de komende jaren politieke veranderingen doorgevoerd worden die nadelige 
uit zullen pakken voor deze sector. De Spaanse politiek zal zeer voorzichtig omspringen met de 
bouwkundige sector en is zich terdege bewust van haar invloed op de Spaanse economie. 
Doordat daarnaast zowel in Nederland als in Spanje betaald wordt met de Euro is ook de 
economische afstand naar Spanje kleiner dan men zou verwachten. 

6.2.3 Administratieve afstand 
Spanje blijkt op slechts een steenworp 'administratieve afstand' van Nederland te liggen. 

Voornamelijk samenwerkingsverbanden zoals de Europese Unie en het OECD brengen de 
landen dichterbij elkaar. Desondanks dient er bij het opzetten van een onderneming in Spanje het 
nodige papierwerk ingeleverd te worden. Dergelijke administratieve verplichtingen zijn 
bijkomstigheden behorende bij de start van een onderneming. In grote lijn komen deze 
verplichtingen echter overeen met de Nederlandse situatie, waardoor de administratieve afstand 
klein blijft. 
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Voor Nederlandse ondernemingen is de administratieve afstand naar Spanje klein te 
noemen. Wel dienen er enkele formaliteiten afgerond te worden die langer dan noodzakelijk lijken 
te duren. Enkele van deze formaliteiten kunnen reeds in Nederland verwerkt worden bij de 
Spaanse ambassade, zoals het aanvragen van het identificatienummer voor bultenlanders in 
Spanje (NIE). Na inschrijving bij de verschillende instanties, zijn er geen verdere administratieve 
belemmeringen die een succesvolle Nederlandse onderneming in Spanje in de weg zouden 
kunnen staan. 

6.2.4 Culturele afstand 

Op het moment dat personen of organisaties in aanraking komen met andere culturen 
zijn zij geneigd de andere cultuur proberen te veranderen. In het verleden, gedurende de 
koloniale periode, hadden buitenstaanders de absolute macht in sommige culturen. Zodoende 
waren zij in staat om veranderingen op te leggen en hierdoor de cultuur daadwerkelijk te 
veranderen. Tegenwoordig dienen buitenstaanders die wijzigingen willen doorvoeren dit te doen 
door middel van overleg. Dit heeft een grotere kans van slagen wanneer beiden partijen bekend 
zijn met de culturele verschillen in elkaar's achtergrond. Van de vier afstandsdimensies is de 
culturele dimensie de dimensie die de afstand tussen de twee landen in stand houdt. 

Van de vijf dimensies van nationale cultuur zijn het vooral machtafstand en 
onzekerheidsvermijding die de manier van denken over organisaties bel'nvloeden. In elke 
organisatie dienen twee vragen te worden beantwoord; Wie heeft de macht om wat te beslissen?; 
Welke regels of procedures moeten worden gevolgd om de gewenste doelen te bereiken?. Het 
antwoord op de eerste vraag wordt beïnvloed door culturele normen over machtafstand; het 
antwoord op de tweede door culturele normen over onzekerheidsvermijding. Individualisme en 
masculiniteit hebben meer invloed op het functioneren van mensen in organisaties dan op 
organisaties als geheel. Korte- of lange termijngerichtheid heeft vooral invloed op de strategie. 

Juist bij de voornaamste dimensies, machtafstand en onzekerheidsvermijding, valt op dat 
het verschil tussen Nederland en Spanje relatief klein is. Zo is de afstand tussen Nederland en 
Belgiê in dit opzicht groter. Een stelling die zowel in de theorie als de praktijk bevestigd wordt. 

Zoals bij de voorgaande dimensies valt ook hier het onderscheid te maken tussen de 
startende ondernemingen en de ondernemingen die op zoek zijn naar een overname van een 
Spaanse onderneming. Doordat de starters een onderdeel gaan uitmaken van de Spaanse 
maatschappij komen zij automatisch meer in aanraking met de culturele verschillen. Zij dienen 
zich hier dan ook beter op voor te bereiden en flexibele houding aan te nemen. Al met al kan 
geconcludeerd worden dat de cultuurdimensie de afstandhouder tussen Nederland en Spanje is. 
Desondanks valt, met een goede voorbereiding en de juiste instelling, ook deze dimensies en 
daarmee de afstand tussen Nederland en Spanje te verkleinen. 

6.3 Ghemawat•s afstandsdimens/es 
Terugkijkend op de hierboven genoemde afstandsdimensies van Ghemawat (2001) dient 

de vraag beantwoord te worden of deze dimensies alomvattend zijn en of het een succesvolle 
methode is waarmee, voorafgaande aan een Internationale uitbreiding, potentiêle problemen en 
valkuilen in kaart gebracht kunnen worden. 

De eerste vraag, of de dimensies alomvattend zijn, kan bevestigend beantwoord worden. 
Het enige punt van kritiek is de arbeidsethos, die van land tot land enorm kan verschillen, en 
welke van grote invloed kan zijn gedurende internationale samenwerking. Men zou echter kunnen 
beargumenteren dat dit onder de culturele afstandsdimensie valt, en zo dus wel onderdeel is van 
de afstandsdlmensies van Ghemawat (2001 ). 

Ook de tweede vraag, of het een succesvolte methode is waarmee potentiêle problemen 
en valkuilen bij internationale samenwerking in kaart gebracht kunnen worden, kan positief 
beantwoord worden. Door middel van de vier afstandsdimensies wordt in dit verslag een 
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uitgebreide omschrijving van het land Spanje en de afstand tussen Nederland en Spanje 
gegeven. De genoemde verschillen die in de theorie aan bod komen, worden door zowel de 
praktijk van bedrijven alsmede mijn eigen ervaringen bevestigd. Een indicatie dat de methode op 
een succesvolle manier eventuele problemen en valkuilen in kaart brengt. 

6.4 De afstand 
Door de komst van de Europese Unie, het verdwijnen van vele administratieve 

verschillen, de uitstekende staat van de Spaanse infrastructuur, de opkomst van goede en snelle 
transportmogelijkheden van personen en goederen, de opkomst van het Internet en nieuwe 
communicatiemogelijkheden en de explosieve groei van de Spaanse economie en bouwsector 
leidt tot een sterke afname van de afstand tussen Nederland en Spanje. Deze afstand lijkt daarbij 
door culturele verschillen in stand gehouden te worden. Desondanks valt ook deze afstand mee 
in vergelijking met de afstand tot een buurland zoals België. In dit opzicht zou Spanje op de 
geherschikte kaart van West-Europa plaats in kunnen nemen naast Frankrijk, waarbij België de 
plaats inneemt van Spanje. 

Ondanks dat de afstand lager uitvalt dan men zou verwachten, dient een ieder zich voor 
te bereiden op de culture verschillen. Om in staat te zijn deze culturele hindernis te nemen, zullen 
de betreffende onderneming en personen een vorm van culturele integratie dienen te ondergaan. 
Culturele integratie kost echter tijd, inspanning en geld wat meestal niet, of niet voldoende, 
begroot is. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat zowel Nederland als Spanje onderdeel 
uitmaken van West-Europa en de culturele verschillen in het niet vallen bij de verschillen ten 
opzichte van de Aziatische of Zuid-Amerikaanse cultuur. 

Met betrekking tot deze hindemissen dient onderscheid gemaakt te worden tussen 
verschillende manieren van internationale expansie. Internationale expansie kan op vijf manieren 
plaatsvinden: 1. Een nieuwe vestiging opzetten. 2. Een strategische alliantie met een 
buitenlandse partner. 3. Een transnationale joint venture. 4. Een buitenlandse overname. 5. Een 
transnationale fusie. Waarbij het opzetten van een nieuwe vestiging het meest risicodragend is. 
Aangezien de overige vormen van expansies rusten op een reeds bestaande buitenlandse 
onderneming verschilt de afstand Nederland - Spanje bij het opzetten van een nieuwe 
onderneming dan ook wezenlijk ten opzichte van de afstand bij overname of samenwerking. 

Juist bij het opzetten van een nieuwe onderneming dienen de betreffende personen zich 
uitermate te verdiepen in, en voor te bereiden op, de Spaanse cultuur. De noodzaak de taal te 
beheersen mag daarbij niet onderschat worden. De gemiddelde Spanjaard spreekt naast het 
Spaans eventueel nog een plaatselijk dialect van de Spaanse taal, maar in de meeste gevallen 
blijft het daarbij. Kennis van het engeis is in de meeste gevallen weinig, tot niet, aanwezig. Naast 
de taal dient men zich voor te bereiden op een andere manier van omgang, zowel op sociaal als 
op zakelijk vlak. 

Bij de overname van, of samenwerking met een Spaanse onderneming is voornamelük 
de keuze van de juiste onderneming van belang. In wezen verschilt dit weinig ten opzichte van de 
overname of samenwerking met een Nederlands bedrijf. De afstand tussen Nederland en Spanje 
is in deze situatie dus ook teruggedrongen tot een minimum. 

De keuze van de juiste partner is echter een studie op zich. Tevens de studie waarmee 
dit afstudeeronderzoek afgelopen januari begon. Het verslag ter afronding van het 
literatuuronderzoek naar partnerselectie en partnerselectiecriteria is als bijlage (in het engels) aan 
dit verslag toegevoegd. Om tot de keuze van de juiste overname- of samenwerkingskandidaat te 
kunnen komen, dient er logischerwijs kennis van de Spaanse markt te zijn. Deze kennis verkrijgt 
men niet enkel door verdieping in theorie. Het valt dan ook aan te raden om hiervoor in zee te 
gaan met een (advies)bureau met kennis van de lokale markt. 
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6.5 Mijn Spaans avontuur 
Dit hoofdstuk zou ik graag willen beêindigen met een korte terugblik op mijn eigen 

'Spaanse' ervaring. Zoals aangegeven in het voorwoord heeft mijn onderzoek in Spanje niet 
voldaan aan mijn verwachtingen. Het is gemakkelijk om dit af te schuiven op de vooroordelen die 
er in Nedertand met betrekking tot Spanje zijn; Spanjaarden werken niet hard, zijn liever lui dan 
moe, met Spanjaarden vallen geen afspraken te maken, etc. Zowel uit de theorie als uit de 
praktijkervaringen die in dit hoofdstuk besproken zijn, lijkt de afstand tot Spanje echter kleiner dan 
men, op basis van die vooroordelen, zou vermoeden. Had ik, met de kennis die ik nu heb, mijn 
onsuccesvol verlopen afstudeeronderzoek dan kunnen voorkomen? 

Voor mijn periode in Spanje ben ik tweemaal eerder voor een langere periode in het 
buitenland verbleven; 11 maanden in de Verenigde Staten en 6 maanden op Curaçao. Aangezien 
ik in beide situaties geen schokkende cultuurbotsingen heb ervaren in de werk- en 
studeeromgeving had ik deze, onbewust, ook niet verwacht in Spanje. Blijkbaar komen de 
Verenigde Staten en de Nederlandse Antillen qua werk-/ studeercultuur echter meer overeen met 
Nederland dan dat het geval Is met Spanje. Daarnaast nam ik gedurende mijn eerdere 
internationale periodes een andere rol in, zowel in de maatschappij als in mijn werkomgeving, 
dan gedurende mijn periode in Spanje. Ook deze verschillen kunnen bijdragen tot het wel of niet 
slagen van de gestelde doelen. 

Door dezelfde eerdere positieve buitenlandse ervaringen heb ik me voor mijn vertrek, los 
van taalcursussen, niet specifiek voorbereid op het wonen, werken en studeren in de Spaanse 
cultuur. Terugkijkend, met de kennis die ik nu bezit, was het verstandiger geweest dit wel te doen 
Dit had ongetwijfeld kunnen leidden tot een succesvoller afstudeeronderzoek. 
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7 Succesvol in Spanje 
1.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is de afstand tussen Nederland en Spanje uitgebreid 

geanalyseerd. Daarbij werd geconcludeerd dat deze afstand voornamelijk in stand gehouden 
wordt door culturele verschillen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de kritieke succesfactoren 
voor een succesvolle onderneming in Spanje. Daarbij wordt de scheiding aangehouden die op 
basis van de praktijk van bedrijven als meest logische beschouwd kan worden. Namelijk de 
scheiding tussen het starten van een onderneming in Spanje door Nederlandse (zelfstandige) 
ondernemers en de overname van, of intense samenwerking met, een reeds bestaande Spaanse 
onderneming. 

1.2 Start van een onderneming In Spanje 
Voornamelijk bij de start van een nieuwe onderneming in Spanje zal men in aanraking 

komen met de Spaanse cultuur. Logischerwijs, zal men dus ook voorbereid dienen te zijn op 
deze verschillen, bereid te zijn hierop in te spelen en zich in sommige situaties aan te passen aan 
deze verschillen. 

Het begrijpen van deze culturele verschillen begint met de kennis van de Spaanse taal. 
Los van het begrijpen van de culturele verschillen is men als buitenlandse ondernemer 
genoodzaakt de Spaanse taal te beheersen om Oberhaupt de mensen te kunnen verstaan. 
Kennis van bijvoorbeeld het angels is in Spanje minimaal. Zeker binnen de generatie van 40-
plussers, die in het Spaanse bedrijfslevens voornamelijk de hogere posities bekleden. 

Met deze hogere posities komen we op het volgende punt van advies. Namelijk het 
verschil in machtafstand en onzekerheidsvermijding. Door deze dimensies zijn er verschillen 
tussen de beslissingsmacht binnen Nederlandse en Spaanse bedrijven en de procedures die 
gevolgd dienen te worden om de gewenste doelen te bereiken. In de praktijk dient men bij het 
contact leggen met Spaanse bedrijven zo hoog mogelijk in te zetten; de directeur. Gedurende 
eventueel contact met personeel lager in de hiêrarchie mag van de desbetreffende persoon niet 
verwacht worden dat hij in staat is om zelf beslissingen te nemen. Dit zal in de meeste gevallen 
uiteindelijk gebeuren door de directeur. Om het gehele proces te versnellen, is het dus verstandig 
om de contacten vanaf het begin zo hoog mogelijk te leggen. Dit houdt overigens in dat ook van 
de eigen zijde hoge vertegenwoordiging aanwezig dient te zijn. 

Los van de hierboven genoemde mogelijkheid om (samenwerkings)processen te 
versnellen, dient men, zeker gedurende de beginfase, veel geduld te hebben. Communicatie- en 
samenwerkingsprocessen verlopen in Spanje simpelweg langzamer dan men in Nederland 
gewend is. Daarnaast dient men de nieuwe onderneming, en de eigen persoon, bij meerdere 
instanties in te schrijven. lets wat in Spanje door de bureaucratie lang duurt. Erg lang! Gedurende 
deze fase Is het daardoor van belang om veel geduld te hebben. Verwacht niet dat deze 
procedures soepel en snel verlopen, maar neem hier ruimschoots de tijd voor. 

Om de overgang van Nederland naar Spanje zo soepel mogelijk te laten verlopen, kan 
het verstandig zijn om een bewuste keuze te maken voor een regio in Spanje. Eén reden hiervoor 
is dat u zo In staat bent om klein(er) te beginnen. lets wat door uw voorgangers wordt 
aangeraden. Ten tweede verschillen de Spaanse regio's onderling sterk. De regio Cataloniê 
wordt daarbij gezien als de regio die qua mentaliteit het meest overeenkomt met de Nederlandse 
mentaliteit. Dit is tevens de voornaamste economische regio in Spanje. Doordat vele bedrijven u 
voorgingen richting Cataloniê zal de overgang soepeler verlopen. In Cataloniê zijn vele 
Nederlandse bedrijven, bureaus en Instanties actief die u op weg kunnen helpen in de Spaanse 
en Catalaanse regio en economie. 
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7.3 Overname van of Intensleve samenwerking met een Spaanse onderneming 
Een succesvolle overname van of intensieve samenwerking met een Spaanse 

onderneming begint bij de keuze voor de juiste onderneming. De bestaande professionele cultuur 
van de overnamekandidaat of partner dient In grote lijnen overeen te komen met de cultuur bij de 
bestaande onderneming. Maar hoe vindt men de juiste overnamekandidaat of partner in een 
onbekende markt? Ten eerste dient men te beseffen dat de partnerselectie procedure of 
selectiecriteria niet van elkaar verschillen in Nederland of Spanje. Naast de reeds behandelde 
gestelde vragen aan de Nederlands-Spaanse ondernemingen werden vragen gesteld naar de 
verschillen In partnerselectieprocedure en selectiecriteria. Geen van de partijen gaf aan 
verschillen te zien tussen de twee landen. Ook in de gesprekken met de Spaanse 
ondernemingen werd aangegeven geen verschillen te zien qua partnerselectie tussen Spanje en 
de rest van Europa. Een uitgebreid literatuurverslag met betrekking tot partnerselectie, 
selectiecriteria en selectiemethodes is terug te vinden in bijlage 12. 

Zodra men weet aan welke eisen de kandidaat-onderneming dient te voldoen, kan de 
zoektocht naar de meest geschikte onderneming op de Spaanse markt beginnen. Om deze 
zoektocht succesvol af te ronden is enige specifieke kennis van de Spaanse markt vereist. Een 
manier om deze specifieke kennis in huis te halen is door middel van een gespecialiseerd 
adviesbureau met kennis van de Spaanse markt. Er zijn meerdere bedrijven actief die een 
Nederlandse onderneming, of Nederlandse ondernemers, op weg helpen In de Spaanse markt. 
Zij beschikken over deze specifieke kennis en kunnen u begeleiden gedurende uw zoektocht 
naar de juiste kandidaat. 

Is de juiste kandidaat gevonden dan kan men met deze partij in gesprek treden. Ook 
hierbij dient rekening gehouden te worden met de verschillen in machtafstand en 
onzekerheidsvermijding. Dit houdt in dit specifieke geval in dat u met beslissingbevoegde 
mensen aan tafel dient te gaan zitten. Van uw eigen, alsmede van de andere, partij. Daarnaast Is 
het verstandig in deze fase rekening te houden met de verschillen in overleg- en vergadercultuur 
zoals besproken in hoofdstuk 5. 

Nadat de overname of samenwerking beklonken is zal de nieuwe Spaanse tak, of 
Spaanse partner, opgenomen dienen te worden in de bestaande organisatie. Zowel de heer van 
de Kreeke van lmtech als de heer van der Weide van Eldon benadrukken op dit punt het belang 
van lokale mensen in het lager- en middenkader. Dit wekt vertrouwen bij zowel klanten, partners, 
leveranciers, omwonenden, en andere betrokkenen. Daarnaast zijn zij bekend met de lokale 
normen, wetten, waardes en gewoontes. 

Het is verstandig om de internationale tak van het bedrijf enkel bovenin de organisatie 
samen te laten komen met de moederorganisatie. Voor de invulling van de cruciale positie tussen 
het moederbedrijf in Nederland en de Spaanse tak zal een 'directeur Spanje' aangesteld worden. 
Deze persoon zal van cruciaal belang zijn voor het slagen van de Spaanse afdeling. Het is van 
groot belang om een uitgebreide zoektocht met specifieke selectiecriteria op te zetten. Ook hierbij 
kan gebruik worden gemaakt van de hulp van een gespecialiseerd adviesbureau. Deze persoon 
zal de schakel vormen tussen het Nederlandse moederbedrijf en de Spaanse afdeling. Hij/ zij 
dient dan ook in staat te zijn de culturele verschillen tussen de beide landen op te vangen en te 
vertalen naar de andere cultuur. De Spaanse nationaliteit, uitgebreide werkervaring binnen en 
buiten Spanje, inzicht in culturele verschillen en de mogelijkheid daar flexibel doch gericht op in te 
spelen dienen dan ook onderdeel te zijn van de profielschets voor deze functie. 
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Bijlage 4 
Vergelijking bouwproductie naar type; Nederland -Spanje 

Nederland 

Utiliteitsbouw 
Nieuwbouw -5,7 -7,6 -0,6 0,2 5,9 3,6 2,8 
Renovatie -0,6 -1,4 -0,1 1,9 3,0 2,3 2,2 
Totaal -3,3 -3,6 -0,4 1,0 4,5 3,0 2,5 

Civiele Techniek 
Nieuwbouw c::;::: . i.~ f.._, ...: -4,7 -4,8 -1,8 -0,3 1,1 1,1 1,1 
Renovatie r-' ~~" -::r-::-::r V . 

L. -· -,,,~.-l.o.·~-.........:._._ 3,5 1,0 0,2 0,6 1,9 2,3 2,3 
Totaal ~~~I& __ _J -1,5 -2,4 -1,0 0,1 1,5 1,7 1,6 

Bron: Nieuwenbroek & SchelleviS (2006) 

Spanje 

Utiliteitsbouw 
Nieuwbouw 3,3 2,7 3,6 4,4 3,0 0,7 -0,3 
Renovatie 5,6 3,7 3,5 3,6 3,5 3,2 3,0 
Totaal 4,1 3,0 3,6 4,1 3,2 1,6 0,8 

Civiele Techniek 
Nieuwbouw 8,3 6,9 6,6 9,0 7,3 5,5 4,2 
Renovatie 4,4 3,8 3,9 4,4 4,5 3,8 3,5 
Totaal 4,8 4,1 4,4 5,6 4,4 2,7 1,7 

Bron: Fontana (2006) 



Bijlage 5 -Detachering en sociale zekerheid in Spanje {ICEX, 2006) 

Detachering 
Als de medewerker normaal gesproken in Nederland werkt, en tijdelijk door de werkgever naar 
een EU-land wordt uitgezonden (gedetacheerd) of tijdelijk als zelfstandige in een ander land gaat 
werken, kan het zowel voor de werkgever als voor de werknemer praktischer zijn als toch de 
Nederlandse sociale verzekeringswetten van toepassing blijven. In dit geval moet de 
premiebetaling in Nederland worden voortgezet. Voor de werknemer of zelfstandige betekent dat 
bijvoorbeeld dat geen breuk in de opbouw van uw AOW-pensioen optreedt en dat er eventueel 
een beroep kan worden gedaan op een Nederlandse sociaalverzekeringsuitkering. 

Om als werknemer of zelfstandige in Nederland verzekerd te blijven terwijl u in het buitenland 
werkt, moet u over een detacheringverklaring beschikken. Om hiervoor in aanmerking te komen 
moet u aan de volgende voorwaarden voldoen: 

• Direct voorafgaand aan de detachering verzekerd zijn voor de Nederlandse sociale 
verzekeringswetten, 

• De nationaliteit van een EU- of EER-land hebben of van een land dat het Europese 
Verdrag heeft ondertekend, of staatloze of vluchteling zijn, 

• Een dienstverband met de werkgever die detacheert hebben, 
• Het loon wordt door de Nederlandse werkgever doorbetaald, 
• De detachering duurt niet langer dan 12 maanden, 
• De werknemer wordt niet gedetacheerd ter vervanging van een reeds eerder 

gedetacheerde collega, 
• De werkgever oefent substantiêle activiteiten uit in Nederland 

De gezinsleden zijn bij vertrek uit Nederland niet langer verplicht verzekerd. Zij kunnen zich 
vrijwillig verzekeren. Als Nederlands verzekerden die in het buitenland woonachtig is 
(bijvoorbeeld met een detacheringovereenkomst), heeft men in Spanje recht op medische hulp 
voor rekening van het Nederlandse verzekeringsstelsel. In Spanje heeft u recht op medische zorg 
volgens de regels van dat land. Wanneer er geen sprake is van een detachering gelden 
onderstaande regels. 

Zelfstandige 
Voor de sociale verzekering in Spanje valt u als zelfstandige onder een speciaal tarief (Régimen 
Especial de Autónomos). De aanvraag tot aansluiting bij het bijzondere stelsel voor zelfstandigen 
dient te geschieden op de daartoe bestemde officiêle formulieren (formulier T.A.2TA), die 
verkrijgbaar zijn bij de provinciale bureau·s en agentschappen van de TGSS, en die vergezeld 
dienen te gaan van twee exemplaren (origineel en kopie) van de registratie voor de belasting op 
economische activiteiten die verstrekt wordt door het Ministerie van Economische Zaken en 
Financiën (formulier 845). 

Nederlandse situatie 
Als een Nederlander in Spanje gaat wonen en/of werken zonder detacheringovereenkomst, is hij 
niet meer verplicht verzekerd voor de volksverzekeringen (AOW en ANW). De gezinsleden die in 
Nederland blijven wonen, blijven wel verzekerd. Dit heeft gevolgen voor de hoogte van het AOW
pensioen en een eventuele ANW-uitkering. Een vrijwillige verzekering voor de AOW of ANW kan 
een werknemer altijd zelf afsluiten - mits hij zich hiervoor binnen een jaar na vertrek aanmeldt. 
Gezinsleden (van 15 jaar of ouder) die meegaan naar het buitenland kunnen vrijwillig verzekerd 
worden. Wie zich niet vrijwillig verzekert voor de AOW, krijgt later met een korting te maken op 
zijn AOW van 2% voor ieder niet verzekerd jaar. Sinds 1 januari 2001 kunnen werknemers zich 
afzonderlijk vrijwillig verzekeren voor de AOW en/of de ANW. Als de werknemer in Spanje ook 
verzekerd is, zal hij zelf moeten afwegen of een dergelijk (dubbele) verzekering zin heeft. De 
premiepercentages voor het jaar 2001 zijn vastgesteld op 17,9 voor de AOW en 1,25 voor de 
ANW van het persoonlijke inkomen. 



Sociale zekerheid in Spanje 
Wanneer een Nederlander in Spanje gaat wonen en werken als zelfstandige of in Spaanse 
loondienst, dan is hij daar verzekerd voor de sociale zekerheid. De ziektekostenverzekering die 
onder de Seguridad Social valt geeft op zich voldoende dekking. Hebt u echter behoefte aan wat 
meer service (geen wachtlijsten, direct afspraken bij specialisten etc.) kunt u een aanvullende 
particuliere verzekering afsluiten. Geneeskundige verzorging wordt verkregen op vertoon van de 
gezondheidszorgkaart ("tarjeta" of "cartilla sanitaria") die geldt als bewijs voor het recht op 
medische verstrekkingen uit hoofde van de sociale zekerheid. 

Het premieplichtige stelsel van sociale zekerheid in Spanje omvat een algemeen stelsel en 
bijzondere stelsels (voor de landbouw, zeelieden, zelfstandigen, huispersoneel en mijnwerkers). 
Het hangt van de aard, condities en eigenschappen van de activiteiten die in Spanje verricht 
worden af of een werknemer onder het algemene of een speciaal stelsel valt. Het 
socialezekerheidsstelsel voorziet in de volgende verstrekkingen en uitkeringen: gezondheidszorg, 
uitkeringen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bij bevalling, bij blijvende invaliditeit, 
schadeloosstelling voor blijvende letsels die niet tot invaliditeit leiden, ouderdomspensioenen, 
uitkeringen bij overlijden en pensioenen voor nabestaanden en werkloosheidsuitkeringen. Enkele 
bijzondere regelingen bevatten specifieke bepalingen ten aanzien van sommige uitkeringen of 
verstrekkingen (Anon 5, ca 2005). 

Werkgevers en zelfstandigen moeten de nodige stappen ondernemen voor de aansluiting bij de 
sociale zekerheid. De werknemers worden door de werkgevers aangemeld. Er worden 
maandelijks premies betaald waarvan de hoogte overeenkomt met een bepaald percentage van 
de premiegrondslag. De premiegrondslag varieert voor de verschillende groepen waarin de 
beroepscategorieën zijn ingedeeld en kent een onder- en een bovengrens. De volgende tarieven 
zijn van toepassing sinds 2000: 

Zowel de werknemers als hun werkgevers zijn gehouden premie te betalen. Op dit algemene 
beginsel bestaat één uitzondering: de werkgever neemt de premies ter dekking van 
arbeidsongevallen en beroepsziekten voor zijn rekening. De administratieve formaliteiten voor de 
inschrijving en de betaling van premies vinden plaats bij de provinciale bureaus ("Direcciones 
Provinciales") van de sociale zekerheid (Tesorerfa General de la Seguridad Social- TGSS). 



Bijlage 6 -Stappenplan Ondernemen in Spanje 
Bron: Nederlandse kamer van koophandel in Spanje, 2006. 

Buitenlanders die zich langer dan drie maanden in Spanje gaan vestigen dienen een 
verblijfsvergunning te bezitten. Deze kan worden aangevraagd bij de vreemdelingenpolitie. 
Volgens de EU-wetgeving hebben werknemers uit de EU geen werkvergunning nodig om in 
Spanje te werken. Om een globaal overzicht te geven, wordt een opsomming gegeven van de 
belangrijkste stappen: 

• Vastleggen van de bedrijfsnaam bij het handelsregister (Registro Mercantil Central) 
• Opmaken van een oprichtingsakte (escritura de constitución) ten overstaan van een in 

Spanje gevestigde notaris. Het is aan te raden de notaris melding te laten maken van uw 
buitenlandse investering bij het Registro de inversiones bij "Dirección General de Politica 
Comercial e Inversienes Exteriores". 

• Inschrijving bij het Spaanse handelsregister (Registro Mercantil). Voor eenmanszaken is 
dit niet verplicht. 

• Aanvragen van een "Numero C.I.F." (B.T.W.-nummer) bij het districtskantoor van de 
Spaanse belastingdienst (Delegación de Hacienda van de Agencia Tributaria). 

• Opmaken van een officieel huurcontract bij het huren van bedrijfsgebouwen. Hierbij is het 
aan te raden een expert in te schakelen. Bij de aankoop van onroerend goed is het aan 
te bevelen eerst bij de gemeente na te gaan of het bestemmingsplan geen problemen zal 
opleveren. De officiêle akte, die door de notaris wordt opgemaakt, moet worden 
ingeschreven in het Eigendomsregister (Registro de la Propiedad lnmobilaria) en worden 
aangegeven bij de provinciale belastingdienst (Delegación Provincial de Hacienda). De 
openbare akte dient ondertekend te zijn door beide partijen die het contract aangaan en 
door de notaris. Voor het bouwen of verbouwen van bedrijfsgebouwen dient u een 
bouwvergunning (Licencia de Obras) bij de gemeente aan te vragen. 

• Aanvragen van een bedrijfsvergunning (Licencia de actividades e instalaciones) bij de 
gemeente (Ayuntamiento). Na het toekennen van de vergunning volgt in vele gevallen 
een inspectie door de gemeente waarbij nagegaan wordt of de roerende goederen zoals 
machines e.d. overeenkomen met de voor de aanvraag van de bedrijfsvergunning 
verleende gegevens. Als deze inspectie goed verloopt wordt een goedkeuringsakte 
afgegeven (Acta de Ocupación y Functionamiento). Deze procedure kan 3 maanden 
duren. 

• Registreren van de bedrijfsactiviteit en het betalen van belasting (lmpuestos de 
Actividades Económicas). 

• Regelen van arbeidscontracten bij het aannemen van personeel en de registratie van de 
sociale zekerheid van de werknemers bij de provinciale vestiging van het Ministerie van 
Sociale Zaken (Tesorerfa Territoria! de la Seguridad Social). Wanneer er sprake is van 
slechts één natuurlijk persoon die de bedrijfsactiveiten onderneemt (bij bijvoorbeeld de 
eenmanszaak of Autónomo), dient deze persoon zich in te schrijven in een speciaal 
register (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) bij de Tesorerfa Territoria! de la 
Seguridad Social). Zie volgende paragraaf voor meer informatie over personeel en 
sociale zaken. 

• Legaliseren van de Handelsboeken (Legalización de los Libros de Comercio) in het 
Handelsregister (Registro Mercantil). Voor het openen van een horecabedrijf dient u in 
sommige regio's nog twee extra vergunningen aan te vragen: 

• Vergunning voor het openen van een horecabedrijf (Autorización de apertura de bares, 
cafetarias, restaurantes e establecimientos hoteleros), 

• Gezondheidsvergunning voor voedselverwerking (Carnet sanitario de manipuladores de 
alimientos). Dit is afhankelijk van de regionale wetgeving, informeer hiernaar bij de 
desbetreffende regionale instellingen. 
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PREFACE 
This report is part of the research being done for the final project of my 'Construction 

Management & Engineering' Master study at the Department of Architecture, Building and 

Planning at the Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). This research wi ll contribute to Mr. R. 

Favié's PhD Research, which also takes place at the TU/e. For this I have moved to Valencia, 

Spain to take on closer look at the Spanish process of selecting partners in the construction 

sector. 

This literature research report was made to gain insight on the different theories and 

knowledge of the process of partner selection, especially partner selection in the construction 

sector. For this a lot of literature was read concerning partnering, partner selection, partner 

selection criteria and partner selection methods. The knowledge gained through this literature 

research will be needed to further investigate the process of partner selection of infrastructural 

projects in Spain. 

Yours sincerely, 

Justin Dol 

Valencia, April 2006 
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ABSTRACT 
Procedures used for selecting contractors in order to oword public projects in the 

construction industry were generally bosed on the principle of occeptonce of the lowesl bid 

price during the lost decades. By for the most frequently used method of selecting construction 

contractors was competitive bidding, in which the lowest bidder is owarded the contract. 

However, relionce on bid prices alone as the discriminating factor between bidders is 

somewhat risky and short-sighted . The lowest bidder may nol be the most economie choice in 

the long term as the elient runs the risk of poor performance by that contractor during the 

project life. 

This tendency to place too much emphasis on lowesl price in awarding construction 

contracts led the construction sector to be accused of being cos! driven, with many key 

decisions taken on the basis of lowest cos! inslead of quality, safety, the environment and the 

long-term use of its products. Nowadays contractors, consultants and other suppliers are, more 

often than nol, expected to innovate and cooperate as a partner in development. Partnering 

involves the parties lo a construction project working logether in on environment of trust and 

openness to reolise the project efficiently ond without confl ict. 

There are a lot advanteges to a partnership. The most important benefits are a less 

adversarial relationship, increased customer satisfaction and increased understanding of 

porties. Nevertheless, a partnership is nol a guarantee for success and a suitable partner still 

needs to be selected. Over the years different partner selection criteria have been noticed . With 

the most important being mutual trust and effective communication. The factors which con be 

seen as 'relationship factors' are rated generally more important than those which con be 

identified as 'internal buyer' and 'supplier' categories. 

Obviously, there are many criteria to effect partner selection . Most of these criteria 

even differ from country to country and from company to company. In contrast to cos! and 

completion time the most of these selection criteria are quite hard to be quantified in 

mathematica! selection models. Even though partnership and partner selection have been 

attracting many researchers, the mathematical models and optimization methods for partner 

selection are still considered a challenge. 

An effective selection approach should integrale prequalification as part of any 

selection exercise, introduce a standard secondary investigative procedure for evaluation of 

contractors, combine the latter with the total tender cost to generale a final combined score, 

and thus recommend the most eligible bidder. 

2 
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1 OUT-CONTRAOlNG 

1 . 1 Prequalification 

Out-contracting is traditionally the used method for outsourcing in the construction 

sector. In most countries, a selective procedure called short-listing or prequalifcation is 

employed to screen out the contractors hoving low capabilities, the remaining bidders are then 

evaluated for further consideration. This helps to minimize the amount of abortive tendering of 

contractors (llker Topcu, 2003). 

Prequalification of eligible tenderers in general hos many proven advantages: for 

example, in setting some standards as to the calibre of contractor envisaged; in saving 

unqualified bidders the costs associated with bid preparation; in eneauraging competent 

contractors to bid with the confidence that they are competing with a few others of a similor 

standard; and in saving the time and efforts of contractor evaluation, by reducing the number 

of tenders (Kumaraswamy, 1995). These features generally reduce the costs of unsuccessful 

bids, which must ultimately be passed back to the elient (Kumaraswamy, 1995). 

1.2 Prequalification procedures 

Procedures used for selecting contractors m order to award public projects in the 

construction industry are generally based on the principle of acceptance of the lowest bid price 

(llker Topcu, 2003). By far the most frequently used method of selecting construction 

contractors is competitive bidding, in which the lowest bidder is awarded the contract. Many 

countries have introduced modifications, invalving clearly defined procedures for bid 

evaluation, to this lowest bidder criterion. The variations in these procedures, however, still 

serve the common objective of selecting a qualified contractor on a competitive basis (Hatush & 

Skitmore, 1996). 

However, it is increasingly recognised (Kumaraswamy, 1995) that the lowest bid is not 

necessarily the most economical salution in the long term. Examples of selection range from a 

general approach, i.e. selecting the average bid as in Taiwan and ltaly, to a more pro-active 

approach as in experimental projects of the U.S.A. Federal Highway Administration and the 

U.S. Army Corps of Engineers (Kumaraswamy, 1995). The latter incorporates bonusses for 

higher quality and faster completion. The "Construction Quality Assessment System" 

(CONQUAS) in Singapore also assigns tendering price advanteges based on the 'CONQUAS 

premium list' up to a maximum of 5%, for contractors who have achieved higher scores in 

previous jobs. This system hos been developed and is operated by the Construction lndustry 

Development Board of Singapore (Kumaraswamy, 1995) 
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Other examples are, for example, the selection procedure in Denmark where the two 

highest and the two lowest tenders are excluded and the dosest to the average of the 

remaining bids is selected. A similor procedure is used in ltaly, Portugal, Peru, and South 

Korea, but with only the lowest and highest being excluded. In Saudi Arabia, the lowest bidder 

is selected provided that the bid is not less than 70% of the owner's cost estimate. In Canada 

and the U.S.A., especially in the public sector, the lowest bidder is selected, but a bid bond in 

an amount equal to 10% of the bid price a lso hos to be provided. The French practica is to 

exclude bids which appear to be abnormally low (Hatush & Skitmore, 1996). In all cases, bid 

prices are the sole basis for contractor selection and competition. 

1.3 Multi-criteria 

Reliance on bid prices alone as the discriminating factor between bidders is, however, 

somewhat risky and short-sighted. The lowest bidder may not be the most economie choice in 

the long term as the elient runs the risk of poor performance by that contractor during the 

project life. On the other hand, as project owners in the public sector are held accountable for 

their decisions, explaining the rationale of the selection is more dificult when they select a 

contractor other than the lowest bidder (Hatush & Skitmore, 1996). 

What is required is a broeder evaluation technique that takes into account these risks 

when contractors are selected through an examinatien of other, non-price, data concerning the 

individual contractors involved (Fianagan, 1990). Using a multi-criteria approach for 

evaluating contractors with respect to their economie and technological aspects, quality 

standerds, past performances, and other tangible and intangible charaderistics may help 

solving this problem. 
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2 PARTNERING 

2. 1 From out-contracting to partnering 

During the nineties companies shifted their attention to the core campetences and 

coupled this with the outsourcing and the development of strategie partnerships with suppliers 

and buyers. This came as a result of the rapid changes which occurred over the past decades. 

Buyers became more demanding, the cost for R&D increased, rapid succesion of technologies 

and the globalisation (Lupgens & liggers, 2002). The companies' tasks and responsibilities 

became more complex and partnering became more important. To take advantage of the 

market's possibilities organisations needed to coorperate in a flexible way to obtain ideas for 

new products. Suppliers became aware that there is more to flexibility than just being able to 

receive the blows and started to think along with the process instead of just supplying . This was 

optimalised through joint investments with shared risks and yields and eventually led to a new 

bussiness model; partnering (Luppens & liggers, 2002). Partnering became a way of 

cooperation which lies between the free market system and merger & take-overs. 

The change from out-contracting to partnering also changed the shift of focus as con 

beseen in table 1. 

Table 1, from regu/ar out-contrading topartnering (de Man et al, 2001 ). 

2.2 Motives and definition 

There are a variety of motives which con lead to a decision for partnering. These 

include the following according to White (2001): 

• T o learn or en ha nee core competencies from competitors or other industry leaders. 

Partnering is a chance to rent someone else's competitiveness, not a salution to long

term decline. 

• T o acquire new skills. 

• T o reduce the cost and risk of market entry, for example, using agreements to learn 

the customer, market requirements of a new market, or distributor arrangements to 

enter international markets. 
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• To maintain or gain competitiveness quickly with minimum effort; for example, 

partnering to provide a low-cost route for new competitors to gain technology and 

market access, outsourcing arrangements to meet manufacturing demand or lower 

costs of development, davaloping strategie supplier and distributor arrangements, 

reducing time to market and improving quality. 

• T o integrate horizontally to spread the cost of pre-competitive basic research, which 

would be duplicated and con be shared with competitors . 

• To integrate vertically to take advantage of cost efficiencies in supply and distribution 

chains. 

• To partner against a stronger competitor to counter market domination. 

• To assess competitor strengths, and learn how they will react to your moves. 

• T o disarm competitors. 

• To adapt to local government regulations and provide 'good citizenship'. 

Numerous definitions of partnering have been derived from past studies. The definition 

developed by the Construction lndustry lnstitute in the USA is the most widely cited (Chan et al, 

2004) . They defined partnering as: 

"A long-term commitment between two or more organizations for the purposes of achieving 

specific business objectives by maximizing the effediveness of eoch porticipont resources. This 

requires changing traditional relationships to a shored culture without regord to orgonizational 

boundaries. The relotionship is based on trust, dedication to common goals, ond on 

understonding of eoch other's individual expectotions ond volues". 

2.3 Fases 

Even though all partnering processas are different one is able to distinguish different fases . 

A partnership is often viawed os a life cycle (Harbison & Pekar, 1998). This view emphasises 

that partnering consists out of a few fases, during which specific tasks are being carried out. 

The life cycle approach gives an insight in the activities that are undertaken, the roles that need 

to be fullfilled and the skilis that are needed. According to Lupgens & liggers (2004) the 

following fases con be distinguished: 

• Preparetion to partnering 

• Partner selection 

• Partnership draft 

• Management of the partnership 

• Evaluation 

Th is study of literature report will focuss on the first two fases of the partnering process. 
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2.4 Preparetion to partnering 

According to Lupgens and liggers (2004) any organisation willing to initiate, or take 

part in a partnership, needs to look into a few subjects before the search for partners con start. 

Firstly, a clear goal needs to be formulated. Partnering con never be a goal in itself. lt is solely 

a way to achieve a goal. Whenever the goal is formulated the fitness of the partnering strategy 

within the organisation strategy needs to be looked upon. When these are not in accordance 

with each other the risk of failure is high and the management should withdraw their support to 

the partnering. 

Secondly, it needs to be looked upon if partnering is the best way to achieve the 

formulated goal. Partnering needs to lead to added value in comparison to buying or self

creation. When the organisation does have all the skilis needed for a succesfull creation of 

their goal it should achieve this by herself. lf she does not, a partnership con be looked for. For 

this, insight is needed in the own capoeities and the needed capoeities for a succesfull 

achievement. The choice between self creating, buying or partnering is influenced by a few 

factors. For example, the financiel risk, the risk of loss of specific knowledge to partners, the 

desired speed of expansion, the availibility of resources, to what extent the prefered partners 

are rivals, the rate at which the project needs to be realised, the desired independenee and the 

desire of control of the initiative (lupgens and liggers, 2004). 

Thirdly, it con be of graat importance to ascribe the organisatien's value to these 

aspects and thus be able to decide which option is prefered. A way of doing so is through 

Porter's Value Chain (Lupgens and liggers, 2004). A clear view of the organisatien's needs 

and expectations will create clarity for the partners in this fase of the partner selection and will 

support the process. 

When these subjects are satisfactory met partnering con lead to value creation through 

the creation of a new bussiness, the entering of new markets, the access to skilis and 

knowiedges of other companies, the advanteges of scala-up, the effective use of suppliers and 

the creation of new networks (Bamford, 2003). As a result more and more partnerships are 

started nowadays 
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2.5 Feilure 

However partnerships do quite often fail. The causa of these failures can most often be 

found in (Bamford, 2003): 

• the lack of an obivious goal; 

• the lack of a strategie fit (no complementary resources); 

• the lack of structure; 

• the lack of partnering supportive systems; 

• the lack of trust; 

• opportunistic behaviour of a partner and 

• cultural differences. 

Whenever the parties pay attention to the management of the partnering process these 

traps can be avoided. The risk of failure can thus be reduced and the performance increased. 

To achieve this the parties need to become skilied in the management of partnerships. These 

skilis exist out of two aspects. The first aspect concerns the organisation's willingness to 

manage itself through the different fases of the partnering process. The second aspect concerns 

to what extent the organisation develops that knowledge (Lupgens & liggers, 2004). 
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3 PARTNERING IN THE CONSTRUCTION SECTOR 
Up to 80% of the turnover in the construction seclor is conlracted out (Lupgens & 

liggers, 2004). In the past the price was the most critica! selection criteria with the out

contracting of work. With the focus on the lowest cos! of the project lots of opportunities to 

evolve into on more durobie construction sector ware nol utilised. Nowadays contractors, 

consultants and other suppliers are expected to innovate and coorperate as partner in 

development. More often than nol Public Private Partnerships (PPP) is the form of partnering 

used during the bigger projects in the construction sector. 

3.1 The construction sector 

The construction sector is routinely occused of being cos! driven, with many key 

decisions taken on the basis of lowesl cos! inslead of quality, safety, the environment and the 

long-term use of its products. The sector is plagued by traditions, customs and proelices that 

preserve narrowly defined corporale interesis at the expense of collaboration and customer 

orientation . 

Successive independent rev1ews (Controller and auditor genera I, 2001) have 

concluded that a key factor explaining why construction projects are often late, significantly 

over budget, and do nol always meet end users' requiremenls is the tendency for on 

adversarial relotionship to exist between contractors, sub-contractors, suppliers and !heir 

clienls. This is ottributed in part to deportmanis placing too much emphasis on lowest price in 

awarding construction contracts. As a rasuit soma firms have priced their work unrealisticolly 

low on the sssumption that they would be able to recoup their profit margins through contract 

cos! variations and claims leading to dispules ond litigotion. One solution, which is increasingly 

employed by private seclor clienls, is to establish longer term collaborative relotionships and 

partnering arrongements with construction firms for the benefit of both parties (Controller ond 

auditor genera I, 2001 ). 

Construction work is troditionally based on a slatement of the perceived needs of the 

elient ond is occompanied by proelices in which cos! cutting is prioritised ahead of searching 

for something different and better. lt is nol so much obout "lean thinking", as "maan thinking" . 

The lost couple of decodes have seen a change in how major projects are initialed and 

executed. Project financing is one of the fields in which this is apparent. Financiel engineering 

hos become a crucial ingredient in mony, if nol all, major projects and new institutionol 

decisien-makers have been brought into the project planning phoses in order to deal with the 

slructure and timing of project finance (Gonn and Solter 2000) . The various finoncing 

arrangements thot are now being used have brought private sector money into the finoncing of 

projects in woys that would have been unimaginoble a few decodes ogo (Morris 1994). 
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Partnering is increasingly being used on construction projects. Partnering involves the 

parties to a construction project werking logether in an environment of trust and openness to 

realise the project eficiently and without conflict. Black et al (1999) used a UK-wide postal 

questionnaire survey to assess the opinions of diffierent types of organisation, consultants, 

contractors, and clients in relation to the success factors and benefits of partnering. The study 

shows that UK contractors and clients are more positive about partnering than consultants. The 

research also indicates that certain requirements must be met if partnering is to succeed. In 

particular, trust, communication, commitment, a clear understanding of roles, consistency and 

a flexible attitude are necessary. lt is recognised that nothing will change without considerable 

effort from all porties. Respondents believe that partnering con bring significant benefits, 

including fewer adversarial relationships and increased end-customer satisfaction, to the 

construction industry if all parties involved in a project strive for its success. 

According to Leiringer (ca. 2002) the term Public Private Partnership (PPP) hos become 

one of the most politically and socially fashionable over the last decade. lt is often used to 

describe a vast range of modern politieel and financiel fundions as well as the werking 

arrangements within projects and organisations in multiple areas and industrial sectors 

throughout the world. The multitude and diversity of projects that are credited as PPPs are 

immense. Success is often claimed and saveral reports show total cost savings of 10-20% over 

project lifetimes. Moreover, it is a commonly held view that these kinds of projects provide real 

incentives and ereale a business environment that eneeuroges innovation and improved 

proelices in the construction phase (Leiringer, ca. 2002). 

3.2 Partnering 

The nature of the relationships that are subsequently developed con take a number of 

forms, ronging from those based entirely on market forces to those structured around common 

ownership and spanning partnerships in their various forms (Beach et al, 2005). Brief 

descriptions of these relationships in the context of the construction industry follow. 

3.2. 1 Market relationships 

Market based relationships enable products to be purchased at the lowest possible 

cost. However, relationships based solely on market forces are often distrustful and rooted in 

the fear that the other party might engage in opportunistic behaviour. Consequentially, 

organisations in this type of relationship avoid sharing information, keep each other at arm's 

length and retain benefits for themselves (Beach et al, 2005). Historically, this type of 

relationship hos dominaled the construction industry with the result that it is characterised by 

defensive behaviour, adversarial relationships and significant costs which are incurred trying to 

define responsibilities so as to minimise risks and contain costs (Beach et al, 2005). However, a 

totally comprehensive contract is impossible to achieve as specifications connol eliminale the 

possibility of unanticipated project costs occurring in environments characterised by uncertainty 

(Walker & Chau, 1999). 
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3.2.2 Vertical inlegration 

In on ideal world all organisations would outsouree their products and services and 

focus on doing those activities internally that would provide them with competitive advantage. 

However, on oft cited risk associated with outsourcing is that over time suppliers con become 

more powerful than the buyer as they gein advantage from learning by doing, information 

asymmetry, economies of specialisation and economies of scala. Organisations con also lose 

capabilities that may subsequently become critica! to their operations. To counter these 

potential threats, organisations have in the past vertically integrated their activities, i.e., 

extended their oparationol control through acquisition to !heir suppliers and business 

customers. Vertical inlegration provides the principal organisation with control over strategically 

sensitive technology and/or capabilities whilst facilitating the achievement of efficiencies 

through closer (internal) communication and the co-ordination of activities (Beach et al, 2005). 

3 .2 .3 Partnering 

Partnering offers the possibility of echieving the closeness and co-ordination 

efficiencies of vertical inlegration and the service performance and continuous impravement 

benefits of traditional market treding. Partnering does not require the significant capital 

investment associated with vertical inlegration and avoids many of the transaction costs 

associated with monoging larger supplier networks. Thus partnering is generally attributed with 

creoting more value than market transactions, albeit at the cost of on increased effort from the 

parties involved (Beach et al, 2005). 

3.2.4 Strategie and project partnering 

In construction, a distinction con be made between long-term (strategie) partnering 

and short-term (project) partnering (Barlow & Jashapara, 1998). Strategie partnerships are 

intended to last for significant periods of time, include several projects and seek gains for the 

long-term whilst project partnerships are created and sustained for the life of a specific project 

and focus on short-term benefits. 

Strategie partnering hos been defined as a long-term co-operation between two or 

more organisations committed to echieving specific business objectives by maximising the 

effectiveness of each porticipant's resources (Beach et al, 2005). This typically involves the 

adoption of collaborative inter-organisational slrategies in which resources are committed to 

the development of a relationship. Organisations that develop collaborative relationships have 

been shown to achieve lower costs for as long as they maintain trust (Biack et al, 1999). 

Conversely, project partnering is said lo be a means of transforming contractual 

relationships into a cohesive project team with a common set of goals and clear procedures for 

resolving disputes in a timely and effective manner. Project partnering is based on limited co

operative relationships invalving two or more parties striving for short-term project related 

benefits, which is unlikely to exlend to advanced co-ordination, collaboration or substenlive 

learning. Soma doubt hos been expressed about the extent to which this approach con be used 

in on industry, such as construction, which is so reliant on repeet business. Nonetheless, it is 

thought likely that short-term alliances will take the leeding role in promoting closer 

relationships in the construction industry (Beach et al, 2005). 
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3.2.5 Public Private Partnering 

A special kind of (project)partnering is the Public Private Partnership. The multitude and 

diversity of project arrangements that are credited as PPPs are enormous. The term could apply 

to just about everything that the public sector undertakes with even the slightest porticipation of 

the private sector (Leiringer, ca. 2002). However, to make things more complicated, PPP is 

often used in a much-more narrow sense in attempts to describe the charaderistics of specific 

projects. Broadly defined, a Public Private partnership is on arrangement that brings tagether 

public and private sectors in long-term arrangement for mutual benefit (Leiringer, ca. 2002). 

This kind of collaboration between a public sector organisation and the private sector suggests 

that the term could take the meaning of anything from the sale of surplus public sector assets, 

or the private sector buying shares in state-owned businesses, to the outsourcing of public 

services. Saveral intarrelating sectors could be identified. From the perspective of the 

construction sector two of these are of particular importance (Leiringer, ca. 2002); 

• Arrangements in which the public and private sectors, under joint management, 

combine their assets, finance and expertise in order to pursue common long-term 

goals and shared profit; 

• The public sector contracts services, with defined outputs, from the private sector 

including the construction and maintenance of the required facilities and/or 

infrastructure. 

From the construction perspediva these projects might not differ from traditional 

project setups e.g. large housing projects. For clarity here, the following definition will be used 

(Leiringer, ca. 2002): 

"A Pub/ie Private Partnership is a partnership between pub/ie sector and private sector 

investors and businesses whereby the Private Sector on a non or limited recourse finance basis 

provides a service under a concession for a defined period of time which would otherwise be 

provided by the State. The provision of such service may involve the Private Sector in the tasks of 

planning, designing and constructing facilities in order to be in a position to provide the 

required service". 

The origin of projects showing these kinds of charaderistics is a matter of debate. lt 

hos been suggested that the historica! roots con be found in the concession systems of the 

nineteenth and early twentieth centuries, going as far back as the 1782 with a claimed first 

concession in France. There was a notabie spread of infrastructure concessions in France and 

saveral other countries in Europa during the decades following 1830. But these decreased and 

industrialised countries generally funded new infrastructure investments through their own fiscal 

resources and sovereign borrowings during the period between the late 1800s and the 1970s. 

lt is therefore more commonly argued that the PPP concept originated through the 

development of project finance techniques (e.g. the early North Sea oil projects) coinciding with 

the evolution of privatisation as a crucial policy for improving industrial efficiency (Leiringer, ca. 

2002). 
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Advocates of Public Private Partnership praeurement claim that not only are projects 

able to be initialed eerlier and result in lower casts, they also provide better value for money, 

shorter construction times and higher quality in the end-product. Greater scope for innovation 

and improved working procedures are also claimed, supporting lean thinking, theories and 

applications. 

3. 3 Factors for success 

Bleek et al ( 1999) conducted a research to the factors and benefits of partnering in 

construction. Table 2 lists the factors, which are thought to be responsible the success in 

partnering . Respondents were asked to rate the importance of the factors to the success of the 

partnership on a 1-5 scale. Respondents mainly identified : mutual trust, effective 

communication, senior management commitment, actions consistent with stated objectives, a 

dedicated team, flexibility with regard to change and a commitment to continuous 

improvement. The factors which con be seen as 'relationship factors' are roted generally more 

important thon those which con be identified os 'internol buyer' and 'supplier' cotegories; four 

of the respondents' top five factors appeor in this cotegory. 

Table 2, Factors responsible for succesfuif partnering (Biack et al, 1999) 

All respondents believe thot mutuol trust is crueiel for success in the portnering 

relotionship; ond while consultants have roted it highly, contractors and clients ronk it even 

higher in importance. This is encouroging, given thot traditional relotionships between 

contractor ond elient are typicolly mistrustful. 
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Effective communication was given a very high rating by all categories. Contractors 

rated this factor as !heir most important reflecting the problems associated with poor 

communication on site between contractors, dienis and consultants. Contractors believe that 

this factor is crueiel to successful partnering. 

Cammilment from senior management is considered on important factor. Contractors 

and dienis regard this as particularly important and both categories rated this as !heir most 

important factor. Consultants, however, rated this as a lower priority. Since many consultants 

are partnership based, they are likely to be involved in decision making and therefore less 

likely to be frustrated by a board of directars far removed from the day to day problems of 

construction projects. As with any new approach, without the backing of senior management, it 

is unlikely to succeed. 

The five least important requirements held lo be are: company wide acceptance, 

technica! expertise, financiel stability, questioning attitudes, availability of resources and equal 

empowerment of the porties. 

3.4 Benefits of partnering in the construction sector 

According to Black et al ( 1999), the ma in reason for the introduetion of partnering is 

the need to move away from the traditional adversarial relationships in construction 

contracting. There is increasing recognition that traditional praeurement methods result in costs 

spirolling out of control along with the recognition that quality and safety con be improved by 

parties working more closely together. 

Organisations connol survive 1n a market that is becoming increasingly competitive 

without the support of !heir suppliers. Working with suppliers con enhance the ability of the 

organisation to meet the dient's programma, quality, flexibility and cos! requirements. One of 

the key benefits of partnering with suppliers is the rasuitani synergy, enabling constant 

impravement in the key variables : time, cos! and quality (Biack et al, 1999). 

The focus on medium to long-term relationships is held by MoeBath and Ferguson 

(Biack et al , 1999) to be one of the main benefits of partnerships. lt is believed that it 

compresses the normal learning curve and thereby reduces the normal costs of developing and 

supporting productive relationships between the porties. Under a traditional competitive 

lendering approach to procurement, suppliers have a restricted role in the design stage and 

subsequent design frequently disrupts the programme timefobie and threatens the cos! plan 

with the expense of aborted design work. The danger of suppliers becoming complacent due to 

a long-term relationship with !heir elient is off-set by the presence of alternative suppliers with 

whom to partner. Suppliers must strive to make continuous improvements or the elient may 

decide to partner with a competilor. 
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Considering that construction projects are inherently risky due to the invariably unique 

design, number of organisations involved and unknown site conditions Ng (Biack et a l, 1999) 

identifies some benefits of partnering for the industry; the avoidanee of some cost, quality and 

programming problems are cited. A major factor in partnering for construction projects is the 

benefit from sharing risk between the porties. With major projects the single firm might also 

struggle to raise the financiel resources required; through partnering, construction firms can 

combine resources and expertise and thereby increase the likelihoed of success. Small to 

medium-sized companies are also more likely to pre-qualify by working together; thus a 

partnering approach can open up new markets forthese organisations. In a sa me menner, if a 

firm partners with a local firm on an international project, the language, legal and cultural 

barriers between elient and contractor are reduced (Biack et al, 1999). 

Beach et al (2005) were able to identify a number of intangible benefits, as can be 

seen in tabla 3, including: an increased willingness to share risk; increased confidence of 

success; reduced exposure to project risk; enhanced transfer of practices and processas to 

other projects, improved co-operation, increased understanding of parties/less adversarial 

relationships, better team spirit, more effective communication, learning from partnering 

improving overall company competitiveness, increased customer satisfaction, improved 

employee skilis and improved motivation of employees. 
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According to Black et al (1999), who also conducted a research to the benefits attributable 

to partnering, the benefits of partnering are (in order of greatness): 

• Less adversarial relationship; 

• lncreased customer satisfaction; 

• lncreased understanding of porties; 

• lmproved time-scales; 

• Reduced risk exposure; 

• Reduced cost; 

• lmproved administration; 

• Quality improvements; 

• lmproved design; 

• Risk shared; 

• lmproved return on resources; 

• Design cycle reduction; 

• lncreased market share . 

The most important benefits are a less adversarial relationship, increased customer 

satisfaction and increased understanding of porties. The least important benefits are improved 

return on resources, design cycle reductions and increased market share. This tabla shows that 

most benefits expected from the parties are better relationships rather than project-based 

benefits (such as improved design, quality improvement, reduced cost etc.). lt con be inferred 

that because a better relationship between the parties produces the project-based benefits, the 

project-based benefits have not been rated highly by the respondents. 
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4 PARTNER SELEOlON CRITERIA 

A primary concern befare entering the strategie partnership and selection of a partner 

is the decision process. Literature provides some insights into decision criteria for entering into 

partnerships. 

4. 1 . 1 Partner selection 

Partnerships are quite aften a result of organisations whom already are aquinted with 

each other and who value the possibility to elaborate a concept together. When this is true the 

parties aften, unconsciously, skip a few of the partnering process fases (chapter 2 .3). Even 

though the parties might already be aquinted with each other each of these fases are of 

importance. For once the experience in partnering is of great importance to the chances of a 

succesfull partnering process (Kale et al, 2002). Thus the importance of looking at the 

experience of possible partners bacomes obvious. Furthermore the campetences of the different 

parties need to complete each other. Because of this synergetic effects might take place. 

Moreover the partners need to look into the uniqueness of their partnership, need to ask 

themselves if the partnership is creating value which can not be achieved and/ or copied by 

ethers and need to look at the mutual dependance. No mutual dependenee could lead to 

opportunistic behaviour (Lupgens & liggers, 2004). 

4. 1 . 2 Partner selection criteria 

A first step in the partner selection procedure (de Man et a l, 2001) is the creation of the 

ideal partner and to decide which are the main charaderistics of this partner. Based on the 

organisatien's goals and these charaderistics a partner profile con be made up. Subsequently 

a list of possible partners con be drawn up. According to de Man et al (2001) it is wise to make 

up a profil of these partners and to campare the profils with the profil of the perfect partner. 

The partners could be judged upon criterias such as: 

• Strategy, 

• structure, 

• culture, 

• financiel situation, 

• interest, 

• impact, 

• capabilities, 

• past performance, 

• quality of product, 

• acquaintance, 

• past partnerships, 

• own competences, 

• campetences potentiel partner, etc . 
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5 CONTRACTOR SELECTION CRITERIA 

5.1 Contractor selection 

The correct choice of construction partners is a critica! fundion thot usually hos a 

significant impact on the success of a project. Attempting to predict contractor performance 

with regard to a forthcoming project, requires appraisal of current werklood and residual 

resource capacities, as well as investigation of performance on recent (similor) projects. 

Contractors play a major role in any construction project, which is why contractor 

selection constitutes a critica! decision for project owners. An important part in tis process is to 

establish a set of decision criteria through which the capabilities of contractors a re measured 

and judged.The selection process should embrace investigation of contractors' potentiel to 

deliver a service of acceptable standerd, on time and within budget. 

Most elient organisations (Ng et a l 1999) adopt a selective approach to inviting 

tenders for construction contracts. This helps to minimise the amount of abortive tendering, and 

associated overhead costs, of contractors. lt also provides an opportunity for elients to assess 

the ability, competency and capability of potentiel contractors to satisfactorily carry out the 

contract work. A common form of this assessment process is contractor prequalification which 

seeks to identify a number of contractors who are each financially sound and technically 

capebie and with whom the elient could enter into a contract. This involves measuring and 

judging potentiel contractors in aceordenee with a set of decision criteria or, as they have 

become known, Prequalification criteria (PQC) (Ng and Skitmore, 1999). 

To do this con be quite arduous, for both the contractors and elients, in identifying, 

gatharing and analyzing the required information. The Europeon Unien's public preeurement 

legislation, for example, requires decision criteria to be elearly and unequivocally established 

and conveyed to tenderers (Ng and Skitmore, 1999). lt hos been shown, however, that 

contractor PQC have been established by elients on an ad hoc basis in attempt to reflect their 

specific objectives and project requirements. As a result, since standerds for tenderer selection 

vary, contractors are assessed difierently by diffirent elients (Ng and Skitmore, 1999). 

5.2 Contractor prequalification 

Contractor prequalication hos been adopted by many types of elient and the decision 

criteria used and the importance attributed to them vary between elients. Two factors that are 

likely to influence the choice of criteria have been identified. According to Ng and Skitmore 

( 1999) these are elient objectives and decisienmakar perceptions. 
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5.2.1 Client objectives 

Client objectives not only affect the selection of PQC but also the relativa importance 

attached to the PQC (Russell and Skibniewski, 1998). lt is conventional to group clients into two 

brood categories; public and private. Public sector clients, including governmental 

organisations and public utility companies, are accountable to the general public. Their PQC 

are more stringent and well defined to eliminate any imprudent inclusion, or unlawful rejection, 

of contractors. Public sector (and to some extent private sector) clients are also bound by 

government policies, such as employment, training, health and safety and racial discrimi nation 

and they are obliged to reflect these policies in their PQC. Private clients do not have to 

demonstrata public accountability to the same extent as public clients. lnstead, their objectives 

are related to shareholder and commercial benefits associated with profit generation. Most 

private clients have greater flexibility in determining their PQC than their public counterparts. 

This allows them to select suitable criteria to meet their organisational objectives (Ng and 

Skitmore, 1999) 

5 .2 .2 Decision maker percaptions 

According to Russell and Skibniewski (1998) does the discipline and training of 

decision makers affect the selection of PQC. An architect may be more interestad in 

contractors' technica! and managerial capabilities. While a quantity surveyor may focus on 

their financial soundness. Clients also vary in their attitude to, and perception of, risk. This con 

affect the level of importance ploeed on the PQC used. Diferences in perception mayalso exist 

between elient and consultant. Poor communications con rasuit in consultants selecting PQC 

that are not well aligned to their clients' needs. 

5.3 Contractor selection criteria 

A postal questionnaire survey was carried out by Ng and Skitmore ( 1999) to uncover 

the general trends and patterns of decision criteria being used by clients and consultants in the 

U.K .. In the study respondents were asked to rate the importance of thirtyfive predetermined 

PQC by ticking a box against a numerical scala of zero to five, zero being not important and 

five being the most important. A briefdescription of the PQC con be found in appendix 1. Six 

categories of organisations were identified as hoving experience in contractor prequalification. 

These are private and public clients and architectural, civil engineering, quantity surveying and 

project management practices. The outcoma of this survey con be found in table 4 on the next 

page and the overall importance of the prequalification criteria con ben seen in tabla 5 on the 

following page. 
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Ta bie 4 shows the top ten most 

important PQC by each type of organisation. 

While most of the top PQC of the consultants 

are the some as those of the clients there are 

some apporently significant differences. For 

instanee clients considered 'health and safety' 

os on important PQC (ronked 9th ond 7th by 

private and public sector clients respectively). 

Whilst the consultants ranked it only between 

16th to 24th most important. Another 

example of that is 'foiled contract' (6th and 

4th for private and public sector clients 

respectively). With architectural, quantity 

surveying and project management firms 

ranking it 13th, 16th ond 19th respectively. 

Conversely 'relationship with the 

client', 'integrity' ond 'reputotion' were 

recognised by the consultant firms as on 

highly important PQC. This is in contrast with 

the elient firms, who rated these PQC of 

rather less importance (15th, 19th and 23rd 

for governmental firms and 13th, 19th ond 

28th for private firms). 

The mean overall importonce ratings 

of the PQC, is summarised in Table 5. The ten 

PQC that are overall regarded as being the 

most important are in deseending order: 

performance, fraudulent activity, financial 

stability, management copobility, stability of 

firm, competitiveness, progress of work, 

standard of quality, foiled contract, and 

relationship with client. 

The ten least important PQC overall 

include the numbers of previous bids, amount 

of subcontrading works, length of time in 

business, location, method of procurement, 

specialised !rade, form of contract, working 

copital, relationship with subcontractor, and 

level of technology. 
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The results show that there are significant difuerences between the elient and 

consultant firms involved. The PQC that contribute most to the difierences include financiel 

stability, capecity of work, management capabilities, fraudulent activities, type of project, 

specialised trade, size of project, and health and safety. The consultants either underestimated 

or overestimated the importance of certain decision criteria relative to the clients' importance 

rating. This misalignment of percaptions suggests the need for an increased emphasis on 

consultants identifying the dient's objectives clearly before a set of PQC is established for 

contractor prequalification (Ng & Skitmore, 1999). 

Significant differences also exist between public and private sector clients. Form of 

contract, management capabilities, progress of work, relationship with dient, and response to 

instructions are the PQC that contribute most to the differences between the private and public 

clients (Ng & Skitmore, 1999). 

There, however, is a general agreement between the public and private elient groups 

on what comprise the set of key criteria . even though each group rank the individual criteria in 

the set differently. Amongst the top ten criteria, financiel stability, performance, fraudulent 

activity, stability of firm, failed contract, standerd of quality, health and safety and 

competitiveness are considered by both private and public clients as the key factors to 

contractor prequalification (Ng & Skitmore, 1999). 

The discriminant anclysis results indicate that a generalised set of decision criteria 

weightings is unlikely to satisfy both public and private clients. Clients should, therefore, be 

allowed to weight criteria in line with their organisational objectives. The means and rank 

orders of government and private groups as shown in table 4 can provide a basis for 

establishing or even rationalising the criteria weights for these types of clients. The choice of 

criteria weights, however, varies between different types of clients. For instance, the public 

clients consider progress of work and previous debarment as the key factors while the private 

clients are more concerned about the contractors' management capabilities and project 

complexity (Ng & Skitmore, 1999). 
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6 CONTRAOOR SELEOION METHOOS 

6. 1 Need for selection methodologies 

As seen in the preceding chopters there are many criteria to effect partner selection. In 

contrast to cost and completion time the most of these are quite hard to be quantified in 

mathematica! selection models. Even though partnership and partner selection have been 

attracting many researchers on agile menufactoring and supply chain management the 

mathematical models and optimazation methods for partner selecition are still a challenge to 

oparotions research (lp et al, 2001). 

An effective selection approach should integrale prequalifcation as part of any 

selection exercise, introduce a standard secondary investigative procedure for evaluation of 

contractors, combine the latter with the total tender cost to generale a final combined score, 

and thus recommend the most eligible bidder (llker Topcu, 2003). 

6.2 Methodologies review 

Even though absolute classification of selection methodelogies is nol possible Holt ( 1998) 

evaluated the saven most common general types of methodologies. The analyzed 

methodelogies are: 

• Bespoke approaches (BA) 

• Multi-attribute analyses (MM) 

• Multi-attribute utility theory (MAUT) 

• Mutliple regression (MR) 

• Cluster analysis (CA) 

• Fuzzy set theory (FST) 

• Discriminant analysis (DA) 

A short summary of the analyses will folow for each of the methodologies. A more 

extensive analysis con be foliowed up in Holt's (1998) work. For references to more detailed 

explainations please also see Holt's ( 1998) work. The methods analysed are all quite genera I. 
For more specific methodelogies one con refer to the work of llker T opcu (2003), lp et al 

(2001), Hatush and Skitmore (ca 1996) and Holt et al (1994). 
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6.2.1 Bespoke approaches (BA) 

Generally, BA tand to be evidenced in terms of ad hoc evaluation/ selection methods 

hoving been developed by, and therefore familiar to, a particular construction owner. They 

tand to incorporate several decisional techniques simultaneously, and evidence much variance. 

Therefore, because of their disparate nature BA are difficult to classify in terms of a single 

parameter (Holt, 1998). 

The initia! stage of BA usually concerns judgement. Typical, is investigation of 

contractors' submissions for preliminary conforming criteria. Such criteria are often a fundion 

of elient predilection. A binary decision (YES/NO) normolly follows, with non-conforming 

tenders (i.e. a NO in one criterion) being instantly rejected. On the face of it, this is a logical 

and effective way of reducing an original (typically large) set in accordance with owner 

prerequisites or predilections. Nonetheless, the risk is ever present that a 'good' contractor may 

be wrongly precluded earlyin the proceedings (Holt, 1998). 

Conforming tenders (i.e. those not excluded) are then normolly decomposed (e.g . into 

financial/health and safety aspects), to enable scrutiny of specific areas. For example, 

observation of accounting ratios and/ or calculation of workload capacity is typical for financial 

examination. For each of these decomposed aspects, second stage binary decisions as per 

those described above are often made, again, with non-conforming tenders being rejected. At 

this jundure and with respect to conforming contractors then either (Holt, 1998); 

1. where prequalification is being performed per project submissions may have final 

review to select the desired number of tenderers; 

2. contractors may be ploeed onto a select or standing list for ultimate invitation to 

tender. 

In summary: BA are commonplace in industry, exhibit substantial varianee and rely heavily 

on binary decisions and subjective interpretation . As a rasuit of their implementation the owner 

may, or may not, contract with the best firm but (in the absence of a formol evaluation/output 

mechanism) may not know this until the project is well under way. Clearly, a numeric measure, 

yardstick, datum or score would improve the BA approach, if only as a means of comparing 

contractors relativatoeach other (Holt, 1998) . 
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6.2.2 Multi-attribute analyses (MM) 

MAA considers a decision alternative with respect to saveral of that alternative's 

attributes. In this respect an attribute is a characteristic that con be measured. An objective is a 

characteristic against which an attribute is measured and should be pursued to its fullest. 

Hence, a contractor attribute represents one aspect of a decision option with respect to a elient 

objective. Attributes may be measured quantitatively or otherwise. lndeed, a feature of MAA is 

that soma or all of the attributes may not be quantifiable. The most simple MAA equation may 

be expressedas (Holt, 1998): 

n 

ACr ="V .. I L 11 

i=! 

Where: 

( 1 ) 

ACr;=aggregate score for contractor j; 

V;; = variabie (attribute) i score in respect of contractor j; 

n = the number of affributes considered in the a na lysis. 

These are termed simple scoring MAA models and because of their simplicity are 

frequently employed by decision making units in industry. An example of cJ simple scoring 

contractor selection model may be observed in Janssens. Their biggast failing is that V; (albeit 

numeric) is often a very subjective measure. That is (Holt, 1998): 

n 

(2) 
i=! 

Where: f(x) are the n functions of V normolly subjectively (often implicitly) considered by 

the practifioner during evaluation. 

An improvement on Equation ( 1) is to attach weighting indices 0N;) to V; thereby 

accentuating contractors' aggregated scores who perform better in higher weighted criteria. 

Hence (Holt, 1998): 

n 

ACri = Lvijwi 
i=! 

Wi may be a funcfion of; 

(3) 

I. sole practitioner experience/predilection 
2. group consensus opinion 
3. survey and anclysis of data, from a sample pertinent to the selection setting in which the 

model wil/ be applied. 

Where the components (V; and W; in this instance) are represented by an infinite range of 

integersthen a unified aggregate contractor score may be achieved via (Holt, 1998): 

UACri - AC~ I ACrjmax (4) 
Where: the components are as previously described and ACrimax is the maximum 

affainable aggregate score utilising 
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6.2.3 Multi-attribute utility theory (MAUl) 

MAUT is on extension of MAA. MAUT utilises utility to quantify the subjective 

components of MAA. First, it is necessary to appreciate the concept of utility. Utility {normally 

expressed as U;) is a maasure of desirability or satisfaction; of a charaderistic (attribute), of on 

alternative {contractor) . A utility value is on abstract equivalent of the attribute being considered 

from notural units such as years, or €, into a series of commensurable units (utiles) on on 

interval scale of zero to l.O. Such transformation of values may, or may not be, a linear 

fundion (this is primarily dependent upon the decision makers or expert(s) from which such 

fundions were derived). MAUT may be applied to the contractor selection problem in one of 

two fundamental ways (Holt, 1998). Consider: 

n 

ACri =I Ui 
i= I 

Where : 

(5) 

U; represenls the n offributes considered by the decision moker. 

Alternatively, U; may be used m conjunction with sealing constants or weighting 

coefficients as follows: 

n 

ACri = IVijWi 
i= I 

(6) 

Where: componenls are os described previously ond n are the number of offributes. 

In short, MAUT is similor to MAA in modelling terms but utilises a quantitative method 

of determining values for inclusion therein. Hence, MAUT con quantitatively consider both 

tangible (e.g . safety record) and intangible (e.g. contractor image) attributes, during 

evaluation. The existence of such subjective measures characterises the contractor selection 

problem (Holt, 1998). 
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6.2.4 Mutliple regression (MR) 

MR is a statistical technique whereby on equation is constructed to abserve and 

ultimately predict the effect of saveral independent variables upon a dependent variable. That 

is, on MR equation will predict a numeric outcoma (designated Y*) this being a fundion of 

saveral independent variables Vll V2 ... V;. For a given scenario j; represented by saveral 

dimensions; Vii there will be on actual outcome; Y. lt is from the statistical onalysis of saveral of 

these scenarios from which on MR equation may be constructed . Clearly, any difference 

between predieled (Y*) and actual, may be formalised as Y*- Y; such difference(s) being termed 

residuals. The lesser number/ smaller magnitude of these residuals, then the more accurate is 

the MR equation. An MR equation may be formolised as (Holt, 1998); 

n 

Y* =Co+ L_ViCi 
i=] 

(7) 

Where: y• represents the dependent variable, V; are the independent variables, C; are the 

partial regression coeHicients, Co is a constant reprasenting the intereepi upon the 

y axis of the resulting regression line and n is the number of independent variables 

within the equation. 

Thought of in the space of on x:y graph, then changes in V; will result in a change for 

Y*. Each individual coefficient C; accounts for portial change in Y* thus the term 'partial' 

regression coefficient. 

lt con be applied to the problem under review since there is scope for building MR 

equations to yield contractor prequalification scores, based on contractor (interval) ottribute 

data. Such on approach hos been tentatively investigated the rasuiting equation being of the 

form (Holt, 1998): 

P1 = 0.311 + 0.151V1 + 0.035V8 + 0.154V9 - 0.159V19 - 0.031V20 + 0.232V21 (8) 
Where: P 1 = Prequalification score 

VI = Size of contractor organisation 

VB = Ouality of bank reference 

V9 = Ouality of creditor raferences 

V 19 = Post performances (time overruns) 

V20 = Post performances (cast overruns) 

V21 =Past performance (quality achieved) 

Obviously, there are essential 'musts' in respect of contractors desirous to tender (refer 

BA), such as adequate insurance; adequate bonding capacity and financiel stability. Hence, 

using the above MR - approach then prequalification might follow the route as exhibited in 

figure 1. 
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Ing. J.S. Dol. April, 2006. 

Rejec.f confrodor 

Figure 1, Typical MP prequalification model procedure (Holt, 1998) 
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6.2.5 Cluster anclysis (CA) 

The nature of the problem under consideration involves a theoretically infinite range (set) 

of contractors. The principal task therefore, is one of reducing this original set into a series of 

smaller, manageable sub-sets of like character. By analysing these sub-sets, the quality (i.e. 

attributes) of contractors therein may be observed and the best subset(s) identified for 

subsequent tender invitation if prequalification is being performed. Alternatively, the 

charaderistics of sub-set membarship would help in assigning contractors to standing lists (e.g. 

specific work types or, project sizes). Fundamental benefits of a CA approach are threefold 

(Holt, 1998): 

l. application of a limited number of previously identified centrolling criteria (see below) 

to the entire original set, rationalises the evaluation process but foeilitotes effective 

investigation of all members; 

2. this negates the possibility of rejecting 'good' contractors at an early stage in the 

procedure (a risk synonymous with the binary decision approach); 

3. echieving this minimises owner resource commitment i.e. maximum yield on the cost 

of information colleetien and processing and hence, maximum potentiel for echieving 

elient satisfaction from selecting the best alternatives. 

The method takes a given number of contractors, each being described by a set of 

numerical attribute scores and, uses a classification algorithm to group the contractors into a 

number of clusters such that contractors within classes are similor and unlike those from other 

clusters. Two particuier types of CA are suitable: jointing-tree clustering and k-means 

clustering. lf jointing-tree clustering is firstly applied to the original set, it establishes the most 

significant number of clusters inherent within it. That is, amongst the poeled contractor data, 

we assume no hypothesis in advance with regard to number of sub-groups. The output of this 

initial anclysis is a tree diagram known as a dendrogram. As we progress upwards, the 

threshold regarding when to deelare two or more contractors as being similor are relaxed, so 

more and more contractors are clustered until finally in the uppermost part of the dendrogram, 

all contractors are linked together. Thus a clear 'structure' in terms of contractors that are 

similor to each other is reflected in the hierarchical tree as distinct branches. Distance between 

branches of the tree are proportienol to the dissimilarity between contractors (Holt, 1998). 

There are various CA algorithms. However, the most straightforward way of establishing 

degree of difference between contractors, is to compute Euclidean distances. This maasure is 

computed as (Holt, 1998): 

Dii ={ L:{ X;i - ~J} 112 {9) 

where: D;; is the distance between two points i - j and X;k is the value of the kth variabie 

for the ith entify. 
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In summary, jointing-tree clustering graphically shows via a dendrogram, the number 

of 'natural' clusters within a given original set of contractors. k-means CA establishes k clusters 

from the data where k is defined by the practitioner. Therefore, the former method provides a 

posterior hypothesis for k-means analysis, k-means CA begins with k random clusters, moving 

contractors between them to minimise variability within clusters and, maximise variability 

between clusters. As a result of the analysis, the mean values of each attribute, within each 

cluster, may be examined . This shows how distinct the k clusters are and identifies the most 

discriminating criteria. The process identifies the centrolling variables referred to at the outset 

of this section. Clearly, this provides maximum potential for rationalisation of the purchasing 

process, because only significant discriminators need be considered (Holt, 1998). 

6.2.6 Fuzzy set theory (FST) 

Another characteristic of the problem under discussion is that it encompasses 

uncertainty, fundions of which are: imprecision, randomness and ambiguity. Probability theory 

is often associated with randomness, but such theory attempts predietien of future events based 

on previous events. Unfortunately, contractor selection does not fit neatly into this framewerk 

because each selection exercise is a one-off and hence different. However, FST con model 

human judgment and cope with uncertainty. Further, FST con deal with multi-criteria 

information which, may also be imprecise and subjective. These features characterise the 

contractor selection problem. FST may be described in terms of full, or partial membarship of a 

set, fora given case (Cri) in question (Holt, 1998). 

To help explain the concept we shall revert back to BA fora moment. lt is recalled from 

that example that binary decisions were made e.g. the contractor does, or does not, have a 

formol safety policy. This is a perfect example of classic set theory i.e. the contractor is, or is 

not, a membar of the respective (does, does not) sets. FST takes this a stage further i.e. the 

dagree of membarship may be measured and a membarship value (Mv) assigned, where; 

0 <Mv<I.O and 1.0 = maximum strength of membarship (Holt, 1998). 

This is fully clarified in figure 2 on the next page, the fundamental message being, that 

FST foeilitotes ordinal sorting of Cri albeit, overlap may occur in termsof description. That is, 

there is on element of 'fuzziness' between sets (d. sets A, B, C). Mathematically, and with 

raferenee to the figure, if U represents the universe of objects under consideration then set A is 

a fuzzy set in U where (Holt, 1998): 

Where : 

(1 0) 

U=A Cr; e A (in this instanee Cr 4 only) and J.LA(Cr;) defines the strength of 

membership (Cr; in A) being a real number on the infeNal 0.0 .... 1.0 which in 

turn is a function of the membership value (Mv) of Cr; in U 
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Figure 2 also demonstratas that non-numerical measures (linguistic in this instance) 

may be accommodated by FST. However, the boundaries between sets can cause confusion, 

for example, where is the delineation between MINIMUM and STRONG? That is, into which set 

would go a contractor with an Mv of 0.5? The firm might have tentative membarship of the 

STRONG set or, maximum membarship of the MINIMUM set. According to Holt (1998) this still 

needs to be sought out in future research. 

CONTRACTORS 

Crl Cr2 Cr3 Cr4 Cr5 Cr6 

Figure 2, the fundomentol concepts of classic/ fuzzy set theory (Holt, 1998) 
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6.2.7 Discriminant analysis (DA) 

In essence, MOA studies the differences between two or more objects with respect to 

several variables, simultaneously. Then by examining contractors' previous performance on 

jobsite and, the charaderistics of those contractors, one con determine (Holt, 1998): 

1. which if any of the contractor attributes are discriminators i.e. have the ability to predict 

performance on future jobsite; 

2. how these attributes might be combined into on algorithm in order to achieve (Ï) and; 

3. the accuracy of any such derived equation. 

In short, we may consider different types, and sizes, of contractors (Crj) in tandem with a 

range of multivariate selection variables. In such instonces of variability amongst cases and 

measures, MDA is the most appropriate technique. 

The basic prerequisite of MDA is that two or more groups exist which are presumed to 

differ on several variables (ViJand, that these con beat the interval or ratio level. However, for 

a given analysis: vi must be ::5 ( Cri + 2). MDA then analyses the differences between groups 

and subsequently interprets and/or classifies. 

lnterpretation studies the differences between group attributes and therefore, yields the 

knowledge of how discrimination between (say; good, not-so-good and bad) groups is 

achieved. lmportantly, MOA identifies the controlling criteria i.e. most powerful discriminators, 

this bringing with it the benefits of a rationalised technique elucidated under CA earlier. 

Classification provides a means of assigning any previously unanalysed contractor into a 

group it most closely resembles. Hence, we may regard classification a subsequent fundion of 

MDA interpretation. The technique begins by finding the most discriminating Vi· Th is variabie is 

then combined with each of the other variables in turn until the next variabie is found which 

contributes most to any further discriminatien between the groups. The process continues in a 

similor manner until such time as very little discriminatien is gained by inclusion of any further 

variable. Such on approach hos previously been applied, to predict future jobsite performance 

of Hong Kong contracters (Holt, 1998), with the resulting equation being of the form (Holt, 

1998): 

Where: Zi is the predielive contractor performance index; Co is a constant; C 1 .. . 6 are the 

discriminating coefficients; and V1 ... 6 are the discriminating variables governing 

contractor performance these being: complexify of project; percentage of 

professiona/ly qualified staff; project leaders experience; contractors past 

performance or image; origin of the company and construction owner's control. 
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6.3 Conclusions 

lt con be established that certain approaches are particularly suited to specific aspects 

of the decision problem. Based on Holt's ( 1998) review it seems that the CA technique offers 

greatest potentiel for the first stage. Primarily, this is because it con deal relatively easily with 

the potentially large numbers of contractors involved. That is, CA reduces the probability of 

rejecting a 'good' contractor too earlyin the process via subjeelive reduction of the often large 

original set (as is the risk with BA). Further, CA would offer scope for rationalisation of the 

selection process by identifying the prequalification criteria involved. Finally, the technique is 

not over-complex; it is familiar to most statistica! software suites; and yields on output that con 

quickly be interpreled by practitioners (Holt, 1998). 

Concerning second stage the methodologies offer equal scope. An overview is given in 

table 6 on the next page. The methodologies con be summarised as (Holt, 1998): 

• BA: prolific industrial use but very subjeelive 

• MAA: academie and industrial use but con be subjective 

• MAUT: academie use, scope for derivation of alternative utility fundions 

• MR: evidence of academie use, scope for further research and industrial application 

• CA: limited academie use, scope for further research and application to 

prequalification 

• FST: evidence of academie use but may be too complex for acceptance by industry 

• MOA: academie use, broader scope for research and industrial application. 
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