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Abstract 

Dit rapport omvat een advies over hoe een DBFMO-consortium de klant kan 

verleiden gedurende het aanbestedingsproces van een DBFMO-aanbesteding. Het 

verleiden is mogelijk door onder andere de kwaliteit van de zachte elementen te 

verhogen. Zachte elementen zijn elementen waarbij de menselijke aspecten centraal 

staan. Door deze kwaliteit te verhogen wordt klantwaarde gecreëerd. Daarnaast zijn 

deze zachte elementen hulpmiddelen om waarden van klanten te herkennen, 

waardoor de klantgerichtheid vergroot kan worden. Bijgevolg dat een beter 

eindresultaat kan worden overhandigd. De kwaliteit van de zachte elementen moet 

worden verhoogd in het aanbestedingsproces, waarbij ontwerpprincipes houvast 

kunnen bieden. Het advies dat omschreven is kan gebruik worden door het 

tenderteam gedurende het aanbestedingsproces van een DBFMO-contract. Het 

advies is eveneens bruikbaar voor alle processen waarbij het eindresultaat nog niet 

gespecificeerd is en dat beoordeeld wordt op basis van zowel prijs als kwaliteit. 
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Voorwoord 

Beste lezer, 

Voor u ligt het eindresultaat van het afstudeeronderzoek ter afronding van de 

mastertrack Construction Management & Engineering aan de Technische Universiteit 

Eindhoven. Daarnaast is dit afstudeeronderzoek ook het sluitstuk van mijn studie aan 

de universiteit. 

Voor het oriënteren op mijn afstuderen ben ik vroeg begonnen. Dit met als 

belangrijkste argument om een passend afstudeeronderwerp te zoeken. Zowel 

passend voor de universiteit, het afstudeerbedrijf en, niet onbelangrijk, voor mijzelf. 

Organisatorische aspecten en samenwerkingen tussen verschillen partijen vormde de 

basis van mijn zoektocht naar mijn afstudeeronderwerp. 

Na diverse gesprekken met een verscheidenheid aan personen ben ik uiteindelijk tot 

een passend onderzoek gekomen. Zodoende ben ik met een afstudeerplan dat ik 

samen met de Technische Universiteit en BAM Utiliteitsbouw Grote Projecten heb 

opgesteld in september 2006 begonnen met mijn afstudeerperiode. 

Na een dynamische negen maanden sluit ik hierbij mijn afstudeerperiode af. Niet 

alleen sluit ik hiermee mijn afstudeerperiode af, maar ook mijn studentenleven. Zeven 

jaar lang heb ik van het studentenleven kunnen genieten. Maar Hans Kleine zei eens: 

"Er komt altijd een tijd van afscheid nemen". En die tijd is hierbij aangebroken. Maar 

ook een tijd waar nieuwe kansen liggen. Een tijd waarin ik mijn kennis in de praktijk 

kan gaan gebruiken en daarnaast verder kan ontwikkelen. 

Tot slot wil ik via deze weg een aantal mensen bedanken. Allereerst gaat mijn dank 

uit naar mijn afstudeerbegeleiders. Ik wil Hans Kleine, Ger Maas en Christa 

Duiveman bedanken voor hun enthousiasme, kennis, inzichten en kritische 

opmerkingen die ik nodig had gedurende mijn onderzoek. Opvolgend wil ik mijn 

studiegenoten bedanken voor een onvergetelijke periode op de universiteit. Dankzij 

hen ging ik vaak met veel plezier naar de universiteit. En als laatste, maar zeker niet 

de minste, wil ik mijn ouders bedanken. Voor hun onvoorwaardelijke steun en 

aanwezigheid gedurende mijn studentenperiode en dat zij mij de mogelijkheid hebben 

gegeven om deze mooie tijd mee te mogen maken. 

Angela van Nordennen 

Utrecht, juni 2007 
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Samenvatting 

De oplossing 

Het doel van het onderzoek is het overhandigen van een advies aan het Design, 

Build, Finance, Maintain en Operate (in het vervolg DBFMO) consortia over hoe zij de 

klant kunnen verleiden. Geconcludeerd kan worden dat de klant van de DBFMO

consortia verleidt kan worden door middel van zachte elementen. Zachte elementen 

creëren enerzijds op zichzelf klantwaarde en anderzijds door het toepassen van de 

zachte elementen kunnen waarden van de klant worden herkend, waarmee 

vervolgens weer klantwaarde mee kan worden gecreëerd. Door het creëren en 

herkennen van deze klantwaarden wordt de klant dus verleid. 

Verleiden is het creëren van klantwaardel 

Stappenplan 

Voor het bepalen van de geschikte zachte elementen om klantwaarde te creëren is 

een eenvoudig stappenplan ontworpen. Hoofdzakelijk heeft het stappenplan als doel 

om te bepalen welke zachte elementen kansen bieden om klantwaarde te creëren. 

Ofwel, met welke zachte elementen kan de klant worden verleid? Het stappenplan 

geeft aan dat eerst de klant moet worden geanalyseerd, voordat de geschikte zachte 

elementen kunnen worden bepaald. Want door eerst je klant te analyseren kan 

vervolgens worden bepaald met welke zachte elementen deze klant verleidt kan 

worden. 

Voor het consortium van BAM is specifiek bepaald welke zachte elementen kansen 

bieden voor het consortium om de klant te kunnen verleiden. Dit zijn de volgende drie 

zachte elementen: 

Responsiviteit 

Interactiemomenten 

Visualisaties 

Genoemde elementen zijn de kans voor het consortium van BAM om klantwaarde te 

creëren en dus de klant te verleiden. 

Zachte elementen creëren klantwaarde en door het toepassen van de zachte 

elementen worden waarden van de klant herkent! 

Geïntegreerde contractvorm DBFMO 

Waarde denken, verleidende houding, klantgerichtheid, pro-actief handelen en 

innovaties zijn verschijningsvormen van geïntegreerde contractvormen zoals het 

DBFMO contract. Het DBFMO contract is de meest vergaande integratie van fasen in 

één contract. Opkomend in Nederland zijn de gebouwgebonden PPS-projecten, 

welke gerealiseerd worden door middel van een DBFMO-contract. 

De overheid wil door middel van het DBFMO-contract meerwaarde creëren ten 

opzichte van de traditionele contractvormen. Door de fasen DBMO en daarnaast de 

financiële verantwoordelijkheid (F) bij een privaat consortium te leggen zorgt dit voor 

een prikkel bij de private consortia om alle fasen optimaal op elkaar af te stemmen. 

De overheid is niet zoals bij een traditioneel contract opzoek naar de laagste prijs, 

maar naar de economisch meest voordelige aanbieding. Daarnaast besteed de 

overheid aan op basis van functionele eisen, waardoor de private consortia de 

vrijheid krijgen om een eigen invulling te geven aan het eindproduct. Door 
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bijvoorbeeld het toepassen van innovaties. Echter moet het eindproduct wel voldoen 

aan de waarden, wensen en behoeften van de klant. Om achter deze waarden, 

wensen en behoeften te komen moeten private consortia zich gaan verdiepen in de 

klant om de klant te kunnen verleiden. 

De klant 

Om de klant te kunnen verleiden moet inzichtelijk zijn wie de klant is. De klant van het 

consortium van BAM bestaat uit een aantal partijen . Allereerst is tussen deze partijen 

een onderscheid te maken tussen de beslissers en de beïnvloeders. Waarbij de 

beslissers bestaan uit minimaal 2 partijen en de beïnvloeders minimaal bestaan uit 5 

partijen. Deze betrokken partijen hebben ieder hun eigen belang , maar zijn indirect 

allemaal de klant van het consortium van BAM. Het is dus uiterst belangrijk om kennis 

te nemen van de belangen, rollen, wensen en waarden van deze partijen. Op basis 

van deze output kan bepaald worden welke zachte elementen toegepast kunnen 

worden om de klant te verleiden. 

Waarden 

Tijdens het aanbestedingsproces van het DBFMO contract moeten private consortia 

klantwaarde creëren voor de overheid. Het betreft hier te gaan om een Business-to

Government markt (B2G-markt). Kenmerkend voor deze markt is dat twee partijen 

samenwerken maar verschillende waardepatronen nastreven. Waar de overheid 

effectiviteit, innovatie en aanpassingsvermogen centraal stellen streven de private 

partijen resultaatgerichtheid en financiële winst na. Dit hoeft geen probleem te zijn, 

mits beide partijen open staan voor elkaars waarden en deze zo interpreteert in haar 

organisatie dat tot een goede samenwerking kan worden gekomen. 

De private partijen moeten bij een DBFMO contract waarde creëren voor de overheid. 

Maar wat is eigenlijk waarde? Allereerst is waarde subjectief, omdat de waarde 

bepaald wordt door het nut en de behoefte. Dit is voor elke klant verschillend . 

Daarnaast moet duidelijk zijn dat een klant niet op zoek is naar producten of diensten, 

maar naar oplossingen voor zijn of haar probleem. Echter hoeft de oplossing die 

geboden wordt niet te betekenen dat dat het juiste antwoord is waar de klant tevreden 

over is. Buiten de behoefte heeft de klant ook 'wensen' in relatie tot 'hoe' het product 

of de dienst wordt geleverd. Het unieke patroon van behoeften en wensen bepaald 

zodoende het waardesysteem van de klant. 

Het creëren van klantwaarde is belangrijk voor een onderneming. Allereerst zorgt een 

hoge klantwaarde voor klanttevredenheid, waarna klantloyaliteit en bijgevolg 

concurrentievoordeel. Wat tot slot tot winst en groei zal leiden voor de 

ondernemingen. Klantwaarde wordt als volgend gedefinieerd: 

Klantwaarde bestaat uit alle functionele en emotionele 'voordelen' die een klant 

ontvangt gedeeld door de 'kosten' die hij daarvoor moet opbrengen. 

De definitie van klantwaarde kan worden gevisualiseerd in een 

klantwaardeverqelijkinq. Klantwaarde bestaat uit een vijftal onderdelen welke kunnen 

worden opgesplitst. Allereerst de harde elementen met als onderdelen het resultaat 

en de prijs . Als tweede de zachte elementen met als onderdelen het proces, de 

emotie en de moeite. Opvolgend heeft elk onderdeel 1 of meer elementen die het 

onderdeel vertegenwoordigen. Kenmerkend voor de geïntegreerde contractvormen 

zoals het DBFMO contract is dat naast de harde elementen ook de zachte elementen 

een rol spelen. 
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Klantwaardevergelijking 

r--------- - ,---------------------------

Klantwaarde 

1 Resultaat 

I 

Wal krijg je? 
A'oducten en diensten 

Prijs 

'l 

I Proces 
+ I Hoe krijg ik hel? 

I 
I 
I 

nteracties, Responsivilen, 
Visualisaties , Leveringsprocessen 

I Moeite 

Emotie 
+ Wat voel ik erbij? 

l'rago, Reputatie, Ervaring, 
Betrouwbaarheid 

I Hoeveel kost hel? 
I 

+ Wat moet ik ervoor doen? 
I I 
I 

A'ijsstellling 
I 

lijd , Energie, Onveiligheid, 

I I 
Service, Onzekerheid 

Harde elementen Zachte elementen 

Intergratie van zachte elementen 

Het algemene advies luidt om aandacht te besteden aan de zachte elementen tijdens 

het aanbestedingsproces. Zachte elementen moeten worden geïntegreerd in het 

aanbestedingsproces van het DBFMO-contract. In het bijzonder voor het consortium 

van BAM zijn dat responsiviteit, interactiemomenten en visualisaties. Omdat over het 

algemeen zijn zachte elementen moeilijk tastbare elementen en daarom wordt 

geadviseerd om de elf ontwerpprincipes van Keurstens en Verdonschot toe te 

passen. De ontwerpprincipes worden gebruikt in processen waarbij de uitkomst van 

het proces niet vooraf vaststaat en ook de weg ernaar toe nog veel onzekerheden 

bevat. Wat het geval is bij DBFMO contracten. Specifiek voor het consortium van 

BAM wordt geadviseerd om de volgende vijf ontwerpprincipes te gebruiken om de 

drie zachte elementen te ondersteunen tijdens het aanbestedingsproces: 

Het formuleren van een urgent en intrigerend vraagstuk 

Werken vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid 

Creërend leren: kennisontwikkeling door samen iets te maken 

• Verleiden om nieuwe signalen te zien en nieuwe betekenissen 

Werken aan een sociaal -communicatief proces 

Belangrijkste aandachtspunten: 

Frequentie interactiemomenten: 

Opvallend is dat er zeer weinig interactiemomenten zijn gedurende het 

aanbestedingproces. De overheid koopt dus een product van ruim €25 

miljoen euro en daar wordt gedurende de aanbestedingsperiade een 

minimaal aantal contactmomenten aan besteed. 

Belang communiceren: 

Een hoge kwaliteit van responsiviteit en interactiemomenten is echter niet 

alleen belangrijk tussen de klant en het consortium, maar ook buitengewoon 

belangrijk voor de contactenmomenten tussen de consortiumleden 

onderling. 

Juridische dominantie: 

Door strenge procedurele eisen is het aanbestedingsproces star en 

gesloten. Kenmerkend is dat juristen veel aanwezig zijn waardoor de 

transparantheid van het aanbestedingsproces verloren gaat.. Echter zijn 

samenwerken en interacties de sleutelwoorden om tot meerwaarde en 

innovaties te komen. Twee woorden welke haaks staan op de strikte 

procedurele eisen die kenmerkend zijn voor het aanbestedingsproces. 
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Introductie 

Onderzoek van het ministerie van Financiën (Kenniscentrum PPS, 2005) heeft 

aangetoond dat een Design, Build, Finance, Maintain en Operate (in het vervolg 

DBFMO) aanbesteding voordeliger is dan een traditionele aanbesteding. Het 

voordeel wordt bereikt door het ontwerp tot en met de exploitatie inclusief financiering 

als één geheel aan te besteden aan een marktpartij , door een langdurig contract met 

deze marktpartij af te sluiten (25 jaar na oplevering). Eveneens wordt voordeel 

behaald door de marktpartij ruimte te geven om met efficiënte en innovatieve 

oplossingen te komen. Daarnaast heeft een DBFMO contract veel minder kans op 

budgetoverschrijding dan de traditionele contractvormen, omdat de private 

marktpartijen verantwoordelijk zijn voor het financiële gedeelte. Door risico's te 

leggen bij de partij die ze het beste kan beheersen (staat of private partij), worden 

verdere kostenvoordelen behaald. Deze constructie is al enkele malen toegepast bij 

diverse infrastructurele projecten, zoals de Hogesnelheidslijn (HSL) en de 2de 

Coentunnel. 

Hedendaags worden naast de infrastructurele projecten ook de gebouwgebonden 

projecten op deze manier aanbesteed door de overheid. Deze gebouwgebonden 

projecten zijn overheidsgebouwen waarbij men moet denken aan huisvesting voor 

ministeries, scholen en gevangenissen. Naast het ontwerp, uitvoering, financiering en 

onderhoud van de huisvesting zijn de marktpartijen tevens verantwoordelijk voor een 

deel van de exploitatie gedurende een contractperiode van 25 tot 30 jaar. Dit wordt 

een DBFMO contract genoemd. 

De marktpartij die de verantwoordelijkheid over de boven omschreven fasen op zich 

neemt is een consortium van marktpartijen. Voor ieder project dat op de markt komt 

vormen marktpartijen zoals, bouwers, architecten, adviseurs en banken een 

consortium om aan de eisen van de klant (overheid) te voldoen. Het vormen van een 

consortium is essentieel , omdat geen enkele marktpartij voldoende expertise in huis 

heeft om een project van dergelijke omvang volledig zelfstandig te realiseren. 

In tegenstelling tot een traditioneel contract gaat het bij een DBFMO-contract niet om 

de aanbieder (consortium) die de laagste inschrijving heeft, maar om de economisch 

meest voordelige aanbieding. Dit wil zeggen dat er wordt gekeken naar de aanbieder 

die de meeste waarde voor de klant kan creëren tegen de voordeligste prijs. 

BAM Utiliteitsbouw Grote Projecten is een marktpartij die voor dergelijke 

aanbestedingen samen met andere marktpartijen een consortium vormt. Het 

voornaamste doel van dit consortium, tijdens het aanbestedingsproces, is om de klant 

een dienst te overhandigen dat volledig voldoet aan de verwachte waarden van de 

klant, zodat zij het betreffende project gegund krijgt. Daarom is het belangrijk om te 

weten welke waarden de klant essentieel acht, zodat in het aanbestedingstraject hier 

op ingespeeld kan worden. Door deze nieuwe manier van werken en denken ten 

opzichte van de traditionele aanbestedingstrajecten is er bij BAM Utiliteitsbouw Grote 

Projecten de behoefte aan inzicht over hoe de klant verleid kan worden. Door over 

deze inzichten te beschikken kan tijdens het aanbestedingsproces beter worden 

geanticipeerd op de waarden van de klant, waarmee tot slot een betere dienst kan 

worden overhandigd. 
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Leeswijzer 

Het rapport is opgedeeld in 4 onderdelen. Hieronder een korte omschrijving hoe het 

rapport is ingedeeld . 

Deel I Inleiding bestaat uit een drietal hoofdstukken. Allereerst zal in hoofdstuk 1 

het onderzoeksgebied beschreven worden. Dit geeft de lezer inzicht in de omgeving 

waar het onderzoek zich afspeelt . Vervolgens wordt in hoofdstuk 2 het probleem dat 

zich in het onderzoeksgebied afspeelt beschreven. Hiermee wordt ook meteen de 

relevantie van het onderzoek gegeven. Tot slot wordt in hoofdstuk 3 de 

onderzoeksaanpak beschreven. 

Deelll Analyse bestaat ook uit een viertal hoofdstukken. In hoofdstuk 4 zal de 

klant van het consortium worden geanalyseerd door middel van interviews, 

krachtenveldanalyse en een actorenanalyse. Dit hoofdstuk geeft inzicht in wie de 

klant is en welke eigenschappen deze bezit. In hoofdstuk 5 zal de achtergrond & 

oorzaken van het probleem dat in hoofdstuk 2 is gegeven nader worden bestudeerd. 

Dit wordt gedaan op basis van literatuur. In hoofdstuk 6 zal de confrontatie worden 

aangegaan met de gevonden theorie en de praktijk. En tot slot zal op basis van 

hoofdstuk 4, 5 en 6 in hoofdstuk 7 een diagnose beschreven worden. 

Deellil Ontwerp bestaat uit hoofdstuk 8 waarin een advies op basis van de 

diagnose wordt gegeven. 

Deel VI Resultaat bestaat uit hoofdstuk 9 waarin de conclusies zijn beschreven en 

tot slot volgt in hoofdstuk 10 de aandachtspunten & aanbevelingen. 

Leeswijzer 

DEEL I 
INLEIDING 

DEEL 11 
ANALYSE 

DEEL 111 
ONTWERP 

DEEL IV 
RESULTAAT 
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DEEL I Inleiding 
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H1. Onderzoeksgebied 

Inleiding 

Om het probleem omtrent dit onderzoek goed te kunnen begrijpen is het belangrijk 

om de omgeving waarin het probleem zich afspeelt goed te kennen . Daarom zal er in 

dit hoofdstuk aandacht worden besteed aan het fenomeen Publiek-Private 

Samenwerking ook wel PPS genoemd. DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en 

Operate) is een contractvorm binnen de PPS en is op dit moment erg 'hot' in 

Nederland. Evenals PPS zal het fenomeen DBFMO nader worden toegelicht. 

1.1. Achtergrond 

1.1.1. PPS 

Wanneer men gaat zoeken naar publicaties en artikelen over Publiek-Private 

Samenwerking (verder in dit verslag PPS) dan verdwaalt men in de informatie die op 

hem of haar afkomt. De laatste jaren is er ontzettend veel geschreven over PPS en 

zijn er verschillende opvattingen ontstaan over PPS. PPS is een breed begrip en 

wordt vaak zowel terecht als onterecht gebruikt. PPS staat voor publieke private 

samenwerking en wil dus zeggen dat publieke en private partijen samenwerken aan 

een project. Dit wil echter niet zeggen dat elke samenwerking tussen een publieke en 

private partij een PPS project is. De samenwerking tussen een particulier die een 

uitbouw aan zijn woning wil doen, en een gemeente die aangeeft waar deze aan 

moet voldoen om voor een vergunning in aanmerking te komen is geen PPS project, 

hoewel het wel een samenwerking is tussen publiek en privaat. 

Er is geen algemene consensus over wat PPS dan wél is. In een onderzoek van P3BI 

(Bult-Spiering e.a., juni 2002) is aan een aantal publieke partijen 1, welke betrokken 

waren bij PPS-projecten, gevraagd wat er onder PPS moet worden verstaan. Over 

een aantal zaken waren de meningen verdeeld: 

Dient de samenwerking betrekking te hebben op alle fasen van het 

bouwproces? 

Moet er een gezamenlijke entiteit worden opgericht met daarmee een 

gezamenlijke eindverantwoordelijkheid? 

Moeten er mogelijkheden zijn tot het generen van cashflow om te spreken 

van PPS? 

Over de antwoorden op deze vragen bleek veel verschil in inzicht te bestaan bij 

partijen die hadden gewerkt in samenwerkingsverbanden tussen publieke en private 

partijen. Hoewel er over de vorm van de samenwerking, het type project dat wordt 

uitgevoerd en de manier waarop de verantwoordelijkheden worden verdeeld blijkbaar 

geen overeenstemming bestaat, is er over één ding wel duidelijkheid. 

Alle partijen zijn het eens over het doel van PPS: 

' O.a.RWS Zuid-Holland, Gemeente Utrecht, Projectorganisatie HSL-Zuid. Projectbureau Zuid-as, Gemeente 

Delft. 
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Doelstelling van PPS: 

"Het doel van PPS is het genereren van meerwaarde en efficiëntievoordelen voor 

beide partijen, die er niet zou zijn geweest als de partijen gescheiden zouden hebben 

gewerkt." 

Voormalig kenniscentrum PPS hanteert de volgende definitie voor PPS: 

"PPS is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud 

van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op 

basis van een heldere doelstelling en taakverdeling". 

Daarbij is belangrijk dat duidelijkheid wordt gecreëerd over de kansen en risico's van 

het samenwerkingsverband. Het resultaat van de samenwerking is meerwaarde: een 

kwalitatief betere dienst voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder geld . Er 

ontstaat voordeel voor beide partijen: voor het bedrijfsleven ontstaan niet alleen 

nieuwe kansen op een groeiende markt, ook kan het zelf bijdragen aan een vanuit 

commercieel perspectief aantrekkelijk project. De overheid creëert perspectief op een 

hogere kwaliteit en een reductie van projectkosten. 

Waarom PPS? 

Het doel- het creëren van meerwaarde- is binnen het bereik als zowel de publieke 

partijen als de private partijen de dingen doen in de samenwerking waar ze het beste 

in zijn, en als de samenwerking efficiënt verloopt. De filosofie achter PPS is dat 

samenwerking tussen de partijen kan leiden tot een efficiëntere allocatie van kennis, 

middelen en risico's bij de partijen, waardoor de samenwerking als geheel meer 

oplevert dan de gescheiden opererende partijen . De mogelijkheid tot het beter 

allaceren van kennis, middelen en risico's maakt PPS relevant voor de overheid bij 

projecten waar zij als opdrachtgever optreedt. De overheid is verantwoordelijk voor 

projecten op het gebied van infrastructuur, openbare gebouwen en 

gebiedsontwikkeling. 

Intensieve samenwerking met private partijen die kennis hebben van aspecten zoals 

ontwerp, uitvoering, financiering en onderhoud is voor de overheid zeer gewenst, 

omdat zij zelf vaak de expertise mist om een dergelijk project optimaal te realiseren. 

De Nederlandse overheid heeft, in navolging van bijvoorbeeld de Engelse en de 

Spaanse overheid, de mogelijkheden tot het creëren van meerwaarde door het 

toepassen van PPS ingezien. De Nederlandse overheid erkent dan ook het belang 

van een gedegen kennisopbouw van de werking van PPS voor zowel de publieke als 

de private partijen. 

Gebieds- en objectgerichte PPS 

PPS projecten zijn gebieds- of objectgericht Gebiedsgerichte PPS is de meer 

traditionele vorm van PPS die inmiddels al een beetje gemeengoed is geworden en 

heeft betrekking op de ontwikkeling van stadgebieden, verschillende gebouwen en of 

civieltechnische en infrastructurele werken op een bepaalde locatie. Objectgebonden 

PPS is de innovatie vorm van PPS die betrekking heeft op één object, zoals een 

infrastructureel werk of gebouw (Moolhuizen & Brackmann, 2002). Het grote verschil 

tussen beide typen PPS is dat bij gebiedsgerichte PPS de risico's door beide partijen 

wordt gedeeld, terwijl de risico's bij objectgebonden PPS worden verdeeld . Het 
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verdelen van de risico's betekent dat de publieke partij risico's overdraagt aan de 

private partij. (Huizing, 2005) 

In dit onderzoek zal objectgebonden PPS centraal staan en om precies te zijn de 

gebouwgebonden PPS. Objectgebonden PPS voor infrastructurele werken is al een 

aantal malen toegepast in Nederland, bijvoorbeeld de aanleg van de HSL-lijn, de A59 

en de N31. Gebouwgebonden is nieuwer. Het Montiagne college in Den Haag was 

het allereerste gebouw. Zomer 2006 is het tweede project, de renovatie van het 

Ministerie van Financiën, gegund en op dit moment worden er een viertal nieuwe 

projecten2 aanbesteed. 

1.1.2. DBFMO 

Er zijn diverse PPS-constructies en op dit moment is een veelbesproken 

contractvorm het DBFMO-contract. Deze contractvorm is oorspronkelijk vooral tot 

ontwikkeling gekomen in de procesindustrie en de energiebranche. Internationaal is 

DBFMO (Design, Build, Finance, Maintain en Operate) één van de meest 

voorkomende vormen van PPS. Het contract kenmerkt zich door de langdurige 

samenwerking wat kan oplopen tot 40 jaar. De samenwerking krijgt vorm doordat een 

groep private partijen zich organiseert in een consortium. Dit is speciaal opgezet met 

het doel een bepaalde dienst aan een overheidsorgaan te leveren op basis van een 

langlopend contract. Het consortium draagt daarbij de verantwoordelijkheid voor het 

leveren van de dienst in overeenstemming met een van tevoren door de overheid 

vastgesteld kwaliteitsniveau. 

Afbeelding 1: DBFMO-contractvormn 

Design Opera te 

Build Maintain 

De wijze waarop een consortium de dienst levert, hoe zij het besluit te ontwerpen 

(design), bouwen (build), financieren (finance), onderhouden (maintain) en beheren 

(operate) is vanuit overheidsoogpunt geen hoofdzaak. Het gaat erom dat de dienst 

tijdig en correct geleverd wordt. (Kenniscentrum PPS, april 2005; juli 2003). 

Intergratie van fasen 

DBFMO is een complexe contractvorm en dat komt voornamelijk door de 

verregaande integratie van fases van de levenscyclus van bouwwerken. Het verschil 

tussen een aanbesteding van een gebouw op een traditionele manier en de 

tussenvormen DB, DBM, DBMO en DBFMO is de mate van integratie van ontwerp én 

realisatie én onderhoud én exploitatie én financiering (zie afbeelding 2). Waar de 

fases traditioneel afzonderlijk van elkaar worden aanbesteed aan verschillende 

partijen en de overheid het project zelf financiert, gunt de overheid het werk aan 

minder partijen, totdat hij bij DBMO of DBFMO nog maar met één partij aan tafel zit 

2 Nieuwbouw belastingkantoor Doetichem, Nieuwbouw Kromhoutkazerne in Utrecht, Nieuwbouw Kantoor IBG 

en Belastingdienst te Groningen en nieuwbouw detentiecentrum Rotterdam Airport. 

6 



en zelfs de financiering uit handen geeft. De mate van integratie heeft grote gevolgen 

voor de procesgang van deze contractvormen, in het bijzonder door het verschuiven 

van risico's. Hoe meer risico een partij neemt of verantwoordelijkheid zij draagt, des 

te meer invloed zij in het project zal hebben. (Geerlings, 2006) 

Afbeelding 2: integratie van fases 

Desion Build Maintain Operate Finance 

Traditioneel ._____0 _.I 1._____8 ____.I I.___M _.ll .___ _o__..l .__I _F _. 

Innovatief 

Karakteristieken 

Hieronder zijn een achttal karakteristieken omschreven die de geïntegreerde 

contractvormen onderscheiden van de traditionele contractvorm. Rode draad in de 

karakteristieken is het DBFMO-contract welke centraal staat in dit onderzoek. 

1. De doelstelling van geïntegreerde contractvormen is het realiseren van 

meerwaarde ten opzichte van een traditionele aanbesteding, door realisatie 

van hetzelfde kwaliteitsniveau voor minder kosten of voor dezelfde kosten 

een hoger kwaliteitsniveau. Dit wordt bereikt door aanbesteding van een 

integrale opgave, een combinatie van ontwerp, realisatie, onderhoud, 

exploitatie en financiering, waarin de aannemende partij vrijheid krijgt om te 

bepalen hoe de gevraagde diensten worden geleverd. (Geerlings, 2006) 

2. Zowel aan de zijde van de overheid als de consortia is er sprake van een 

één-loket-gedachte. Dit vereenvoudigt het contact tussen partijen. In het 

bijzonder het synergievoordeel, ofwel het 1 + 1 = 3 principe, wordt als 

belangrijk argument gevoerd om de gehele verantwoording bij één partij weg 

te leggen. (Huizing, 2005) 

3. De overheid heeft zeer beperkt invloed op de uitwerking van het ontwerp na 

het aanbestedingsproces van geïntegreerde contractvormen. Tijdens het 

proces is er in verband met integriteit (transparantie en objectiviteit) niet de 

mogelijkheid om een diepgaande dialoog te voeren over het ontwerp. Het 

contact met de verschillende consortia dient evenredig te zijn. Na de 

gunning dient de overheid de verantwoordelijkheid niet terug te nemen. Dit 

houdt in dat het consortium het voorlopig ontwerp uit zal werken tot definitief 

ontwerp en bestek en dit ter acceptatie aan de overheid voor zal leggen. Er 

is beperkt ruimte voor overleg over het ontwerp. Evenals bij traditionele 
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contractvormen brengen wijzigingen na de gunning kosten voor de overheid 

met zich mee. Dit is mede afhankelijk van de acceptatie van derden en de 

mate waarin het risicoprofiel van deze derden wordt gewijzigd, bijvoorbeeld 

de financiers. 

4. Door het integreren van het financiële aspect in de contractvorm DBFMO 

zorgt dit voor een prikkel voor consortia om de fasen Design, Build, Maintain 

en Operate optimaal op elkaar af te stemmen en zodoende kostenvoordeel 

te behalen voor zowel de consortia als de overheid. 

5. De overheid omschrijft door middel van een outputspecificatie welke 

diensten zij verlangt van de aanbieder, en geeft hierbij geen technische 

specificatie mee. Hieronder een korte omschrijving uit de outputspecificatie 

van de gewenste dienst vanuit de overheid. 

Voorbeeld uit de outputspecificatie van PPS project Detentiecentrum Rotterdam 

Airport, aanbesteed door middel van een DBFMO-contract: 

Beeldkwaliteit: 

"Krachtige identiteit: het gebouw mag een eigen krachtige identiteit hebben die 

uitdraagt dat het een gebouw is uit het heden. Door een sterke eigen identiteit wordt 

het gebouw uiteindelijk herkenbaar als detentiecentrum, zonder te hoeven verwijzen 

naar historische voorbeelden of te vervallen in een collage van beeld citaten." 

Gebouwopzet 

"Activiteitenruimten: bij voorkeur worden specifieke activiteitenruimten binnen het 

gebouw geclusterd. Hierbij gaat het om: 

activiteitenruimten algemeen; 

activiteitenruimten vrouwen en gezinnen 

ruimten t.b.v. bijeenkomsten (o.a. van geestelijke verzorgers); 

sportruimten " 

6. Het consortium is verantwoordelijk voor het maken van een ontwerp op 

basis van de outputspecificatie, en kan daardoor voordeel hebben van 

integratie van fasen. Financiële verantwoordelijkheid voor het ontwerp, 

uitvoering, de exploitatie en het onderhoud maakt het voor het consortium 

interessant om deze op elkaar af te stemmen, hierdoor financieel voordeel te 

halen, en daardoor een lage inschrijving te kunnen doen. Ook de overheid 

deelt dus in dit financiële voordeel uit de integratie van fases (financiële 

meerwaarde) (Geerlings, 2006) 

7. Het aanbestedingsproces bestaat uit twee fasen, namelijk de prekwalificatie 

fase en de dialoogfase. In de prekwalificatie fase worden geschikte partijen 

geselecteerd op basis van hun kwaliteiten. Hierbij moet gedacht worden aan 

de financiële en economische draagkracht, de organisatorische 

bekwaamheid en beroepsbekwaamheid. Na deze prekwalificatie fase mogen 

geschikte partijen in de dialoogfase een inschrijving doen, dat wordt 

beoordeeld op de kwaliteit van de inschrijving op drie aspecten: ontwerp, 

plan van aanpak en prijs. Door een selectie heeft de overheid invloed op de 

kwaliteit van de inschrijvers en de hoeveelheid partijen die een 
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ontwerpinspanning zullen leveren; 

8. Voor consortia brengt het aanbestedingsproces hoge transactiekosten met 

zich mee. Slechts één partij zal het werk gegund krijgen en deze kosten niet 

onnodig maken. 

Aanbestedingsproces 

Het aanbestedingsproces van het DBFMO-contract bestaat uit een aantal fasen. Zie 

afbeelding 3. 

A"ekw alificatief ase 1ste fase dialoog 

Alrkordigirg x->5 

Afbeelding 3: aanbestedingsproces 

Doorlooptijd 

2de fase dialoog 

5->3 

Aanbiedingsfase 

Uitnodiging 
voor de bieding 

De doorlooptijd van het aanbestedingsproces is enigszins projectafhankelijk. Om een 

idee te krijgen hoelang ongeveer een doorlooptijd van een aanbestedingsproces is 

wordt als voorbeeld de PPS van de Huisvesting Informatie Beheer Groep en 

Belastingdienst Groningen gegeven. Hierbij was de aankondiging door de 

Rijksgebouwendienst3 eind maart 2006 en op dit moment staat de Preterred Bidder 

gepland in februari 2008. Algemeen kan worden gesteld dat het aanbestedingsproces 

vanaf de aankondiging tot en met de financial close ongeveer 2 jaar duurt. 

Aankondiging 

Het aanbestedingsproces begint met de plaatsing van een aankondiging in het 

Supplement op het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen en in de 

Tender Electronic Daily (TED). Naar aanleiding van de aankondiging kunnen 

geïnteresseerden zich aanmelden. Zij krijgen dan het ambitiedocument opgestuurd. 

Hierin worden ambities in de opgave nader omschreven en door middel van een 

leidraad wordt aangegeven hoe er wordt geselecteerd en hoe de verschillende fasen 

worden doorlopen. Op basis van deze kennis kunnen de consortia zich samenstellen. 

Prekwalificatie fase 

Met de gegevens die de overheid van de aangemelde partijen krijgt zal hij een 

selectie moeten maken van geschikte partijen. Van alle partijen die zich hebben 

aangemeld zal een klein aantal een uitnodiging krijgen om mee te doen met het 

verdere traject. 

De selectie wordt gemaakt op basis van selectie-eisen of criteria die zijn opgesteld 

tijdens de voorbereiding. Deze criteria zijn specifiek opgesteld voor de opgave. 

Selectiecriteria zijn te splitsen in twee categorieën. Knock out-criteria en schaalbare 

criteria. De gegevens van de consortia worden eerst beoordeeld op knock out-criteria, 

beginnend bij de uitsluitingsgronden4
. Daarna wordt gecheckt op minimumeisen. 

3 Rijksgebouwendienst, Aanbestedende dienst van de overheid 
4 Deze worden toegepast zoals gegeven in artikel 24 van de Europese richtlijn Werken. Bouwbedrijven die 

zich bijvoorbeeld schuldig hebben gemaakt aan bouwfraude en hier geen melding van hebben gedaan bij de 
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Deze zijn projectspecifiek en hebben dus verband met de opgave. Als er op dat 

moment vier tot vijf consortia overblijven, gaan zij door naar de volgende fase. Indien 

er meer dan vier tot vijf partijen zijn die aan de knock out-criteria voldoen wordt er 

getest met schaalbare criteria. Dit met de bedoeling tot die kleinere groep te komen. 

Door op verschillende criteria te beoordelen wordt er een rangorde gemaakt en kan 

de kleinere groep worden vastgesteld. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld om de 

referenties te schalen en te beoordelen wie de beste referenties heeft voor dit 

specifieke traject. (Geerlings, 2006) 

1 ste fase dialoog 

Concurrentiegerichte dialoog procedure 

Met de concurrentie gerichte dialoog procedure gaat de overheid met partijen apart in 

dialoog met het doel te bepalen welke middelen geschikt zijn om zo goed mogelijk 

aan de behoeften van de klant te voldoen. Alle aspecten van de opdracht mogen 

hierbij worden besproken (Doornbos e.a., 2005). Binnen de Rgd5 wordt geprobeerd 

om voor de toekomstige projecten binnen deze procedure eerder te toetsen of men 

op dezelfde golflengte zit, door het vragen van voorlopige inschrijvingen. 

Concurrentiegerichte dialoog (ARW 2005, blz. 75): Procedure waaraan alle ondernemers mogen 

verzoeken deel te nemen en waarbij de aanbestedende dienst een dialoog voert met de tot de 

procedure toegelaten gegadigden, ten einde een of meer oplossingen te zoeken die aan de 

behoeften van de aanbestedende dienst beantwoorden en op grond waarvan geselecteerde 

gegadigden zullen worden uitgenodigd om in te schrijven. 

Aan het einde van de 1ste dialoog fase worden consortia gevraagd om een 

schetsontwerp en een projectvisie op te stellen. De stukken worden vervolgens 

ingediend en gepresenteerd naar de klant toe. Aan het eind van deze fase wordt door 

de klant bepaald welke drie van de vijf consortia door gaan naar de 2de dialoogfase. 

2de fase dialoog 

In de 2de dialoog fase moeten de drie overgebleven consortia een globaal voorlopig 

ontwerp opstellen. Aanvullend is dat consortia in deze fase de financiële producten 

moeten beschrijven en worden gespecificeerde onderwerpen behandeld. Opnieuw 

moeten de stukken worden ingediend en gepresenteerd. Op basis van deze stukken 

zullen de consortia terugkoppeling krijgen en worden zij vervolgens uitgenodigd om 

deel te nemen aan de verdere gesprekken. 

Aanbiedingsfase 

In de aanbiedingsfase wordt van de drie consortia verwacht dat zij een voorlopig 

ontwerp opstellen met daarbij een definitieve inschrijving. Deze stukken opnieuw 

indienen en presenteren waarna de klant een maand de tijd krijgt om te beslissen wie 

uiteindelijk de Preterred Bidder is. 

Commercial Close en Financial Close 

Nadat bekend is welk consortium de preterred bidder is zal een maand later de 

NMa worden uitgesloten. 
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commercial close zijn. In deze maand worden allen open einden die er nog zijn op 

elkaar afgestemd. Zodat het consortium en de klant op één lijn liggen. Vervolgens is 

drie maanden na deze commercial close de financial close. Dit is het moment waarop 

de in de financieringsovereenkomsten opgenomen voorwaarden zijn vervuld. 

(Rijksgebouwendienst, 2006) Na de financial close zal spoedig daarna de start van 

de bouw beginnen. Dit is echter het geval bij de PPS-Groningen. Het is ook mogelijk 

dat de Commercial Close en de Financial Close tegelijkertijd vallen. 

Opvallend 

Meerwaarde creëren is het doel van de geïntegreerde contractvorm DBFMO. De 

klant geeft enkel functionele eigenschappen aan het consortium mee en op basis 

daarvan moet een aanbieding worden gedaan. Hierbij is de klant opzoek naar de 

economisch meest voordelige aanbieding. Dus niet alleen naar de laagste prijs, maar 

de gunstigste prijs-kwaliteitverhouding. Waarden van de klant moeten worden 

meegenomen. Echter ziet het aanbestedingsproces er star en formeel uit. De harde 

elementen als prijs en het resultaat overheersen. Plaats voor zachte elementen (ook 

wel sociale en emotionele elementen genoemd) is er niet, afgezien van de formele 

dialogen die plaatsvinden. 

Kort 

Hedendaags is Publiek-Private Samenwerking (PPS) niet meer weg te denken in 

Nederland. Steeds meer projecten worden gerealiseerd in PPS. Van de eenvoudigste 

DB (Design and Build) vorm tot aan de meest geïntegreerde vorm DBFMO. 

Opkomend zijn de gebouwgebonden PPS-projecten, welke gerealiseerd worden door 

middel van DBFMO. Hiervan is één project in Nederland gerealiseerd en reeds is het 

tweede project gegund. Kenmerkend voor DBFMO is dat alle fasen van ontwerp tot 

exploitatie én de financiële verantwoordelijkheid worden ondergebracht bij een privaat 

consortium. De overheid wil door middel van deze contractvorm meerwaarde creëren 

ten opzichte van traditionele contractvormen. 

Tijdens het aanbestedingsproces van het DBFMO-contract zijn de beoordelingen van 

de plannen van een consortium niet alleen gericht op de prijs, maar ook de 

ontwerpkwaliteit De overheid is op zoek naar de economisch meest voordelige 

aanbieding, waarin hun eigen wensen en behoeften zijn verwerkt. Echter hebben de 

harde elementen, als prijs en resultaat, de overhand. De uitdaging is om als 

consortium de wensen en behoeften te achterhalen en te herkennen, zodat bijgevolg 

een passend eindresultaat kan worden overhandigd. Mogelijk kunnen hierbij zachte 

elementen uitkomst bieden. 

Afstudeerscriptie Angela van Nordennen 11 



H2. Probleembeschrijving 

Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk is beschreven waarom de overheid projecten 

aanbesteed door middel van Publiek-Private Samenwerkingen. Daarbij is de 

opkomende contractvorm DBFMO uitvoerig besproken, waarbij duidelijk is geworden 

dat DBFMO een contractvorm is die hedendaags wordt toegepast bij 

gebouwgebonden projecten om meerwaarde te creëren. 

In dit hoofdstuk zullen de organisatorische veranderingen van DBFMO ten opzichte 

van het traditioneel aanbesteden worden besproken. Hiermee zal meteen duidelijk 

worden welke problemen zich voordoen in het aanbestedingsproces van DBFMO en 

daarmee de relevantie van dit rapport benadrukken. 

2.1. Cultuur 

Traditioneel kenmerkt de bouwsector zich nog steeds als een gefragmenteerde 

keten, weinig differentiatie in het aanbod, prijsconcurrentie en een onderontwikkelde 

marktwerking. Wederzijds wantrouwen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers 

zorgen voor dichtgetimmerde contracten, waarin weinig plek is voor lonende innovatie 

(PSIBouw okt.2006). Volgens Vermeulen (2006)6 lijkt het erop dat de vraagkant van 

de markt en de aanbieders elkaar nog niet 'ontmoet' hebben in het bepalen van de 

prioriteiten en verbeteringsrichtingen. Gebrek aan toenadering lijkt op het eerste 

gezicht vreemd, maar is beter te begrijpen als de bouw wordt getypeerd als een 

sector waarin echte klantgerichtheid nog moet worden uitgevonden. Vermeulen stelt 

zichzelf de vraag of we niet teveel verwachten van de bouwsector als de klant om 

verandering roept, maar de overheden niet in staat zijn om zelf aan die roeping 

invulling te geven. 

'Natuurlijk willen wij wel veranderen'; zegt de bouwsector, 'maar kunt u 

alstublieft iets specifieker zijn?' 

Bovenstaand citaat geeft een weergave van de bouwsector. Enerzijds wil de 

bouwsector niet meer afhankelijk zijn van een dichtgetimmerd programma van eisen 

en de vrijheid hebben om zelf invulling te geven aan het ontwerp, zoals wordt 

gegeven in het DBFMO-contract. Anderzijds is dit een cultuurshock, want de 

bouwsector moet zichzelf gaan presenteren en concurreren, niet alleen op basis van 

prijs, maar ook op andere aspecten zoals kwaliteit, innovatie en dienstverlening. Zij 

moeten de klant gaan verleiden. Dit verleiden is niet alleen op basis van een product 

neerleggen met een bijbehorende prijs. Verleiden heeft ook te maken met emotie en 

een gevoel wat een klant heeft bij een aanbieder. De zachte elementen spelen hierbij 

ook een rol. 

6 S.J.J.M. Vermeulen, directeur CBPI (Centrum voor Bouwproces & Innovatie) 
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2.2. Verleiden 

De wens van de overheid is dus om meer gebruik te maken van PPS bij de uitvoering 

van gebouwgebonden projecten, dat past in het bredere streven om het publieke 

investeringsbeleid effectiever en efficiënter te maken. (PPS kenniscentrum, 2005). 

Door deze veranderende markt is er de laatste jaren in de bouwsector steeds meer 

belangstelling voor marketing, en niet zonder reden. De bouw moet zich 

heroriënteren op de klant. Zo kan de sector economische en maatschappelijke 

waarde creëren. 

Door je als consortium te verdiepen in de behoeften van de markt kan de bouw 

oplossingen genereren voor maatschappelijke vraagstukken. 

En met een aanbod dat beter aansluit bij de wensen van de klanten, kan de sector 

deze verleiden om een goede prijskwaliteit te betalen (SBR, 2006). Dit verleiden van 

de klant is voor de bouwsector een nieuwe manier van werken. Bouwers zijn gewend 

om een reactieve houding aan te nemen. De veranderende markt dwingt hun echter 

om na te denken over wat de klant wil en dus een proactieve houding aan te nemen. 

Hierdoor kan economische en maatschappelijke waarde worden gecreëerd. 

2.3. Vrijheid 

Het voordeel van een DBFMO-contract is dat het consortium veel ontwerpvrijheid 

heeft en bijvoorbeeld innovaties kan toepassen. Tegelijkertijd is dit voordeel ook een 

nadeel, omdat de procedure verschillende onzekerheden met zich meebrengt, zoals 

wat de klant nu exact wil. De behoefte aan het meenemen van waarde is aanwezig . 

Er wordt aanbesteed op basis van specifieke waardebegrippen. Hierbij kan gedacht 

worden aan waardebegrippen als hoogwaardige architectuur, flexibele huisvesting, 

gezond en duurzaam. 7 

Het denken over het toevoegen van waarde is een belangrijk aspect gedurende 

het aanbestedingproces. 

Opdrachtgevers denken dat het gebruik van nieuwe contractvormen het 

"waardedenken" bevordert. Waardebegrippen behoren in meerderheid tot de moeilijk 

in geld uit te drukken aspecten van de aanbesteding. Om deze mee te nemen in 

investeringsbeslissingen is nodig dat aanbiedende partijen zo specifiek als mogelijk 

aangeven hoe hun offertes de waarden van de klant hebben geïntegreerd. Daarom 

moeten aanbiedende partijen een inhaalslag maken op het gebied van marketing. 

Marketing omvat ten eerste het via onderzoek vaststellen wat klanten willen en het 

achterhalen van hun waarden. Activiteiten als de wens van de klant kennen en 

klanten overtuigen van de waarde van het eigen product kunnen ervoor zorgen dat 

bouwbedrijven meer waarde gaan realiseren voor afnemers. (PSIBouw, 2006) 

7 Waardebegrippen zijn afkomstig uit de leidraad van PPS Belastingdienst en IBG te Groningen. 
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2.4. Normale wereld vs. Bouwwereld 

Prof. Dr. Ir. de Ridder8 (TUDelft, 2006) is van mening dat er twee verschillende 

werelden bestaan. Enerzijds de normale wereld en anderzijds de bouwwereld. In de 

normale wereld worden klanten verleid door onder andere de prijs en de kwaliteit van 

het product, ofwel de harde elementen. Maar niet alleen bepalen deze elementen de 

uiteindelijke waarde voor dat product. De wijze waarop ze het product krijgen, het 

gevoel wat de klant heeft en de moeite die men moet doen voor het product spelen 

ook mee in de uiteindelijke waarde van de klant. Een klant van Esprit kan er voor 

kiezen om in de winkel uitgebreid geholpen te worden bij het kiezen van nieuwe 

kleren , maar men kan er ook voor kiezen om dezelfde kleren voor dezelfde prijs via 

internet te kopen. De klant krijgt hetzelfde product voor dezelfde prijs. Echter 

onderscheidt het product zich op basis van de zachte elementen: het proces 

voorafgaand, de emotie van de klant en de moeite die de kant moet doen. 

In de bouwwereld worden de zachte elementen nog onvoldoende gehanteerd. In 

deze wereld wordt over het algemeen alleen op basis van resultaat en prijs de 

klantwaarde bepaald. Maar is het mogelijk dat in de geïntegreerde contractvormen, 

welke door de overheid worden gestimuleerd alleen naar de harde elementen wordt 

gekeken? De overheid wil innovaties stimuleren en aanbieders in waarden laten 

denken. De vraag is of de zachte elementen welke gebruikt worden in de 'normale' 

wereld ook gebruikt kunnen worden in de bouwwereld. In het bijzonder in de 

geïntegreerde contractvorm als DBFMO zal de normale wereld meer moeten gaan 

gelden. 

Schema 4 geeft kort weer welke kenmerken het 'gedrag' van een bouwer in een 

traditioneel contract (de bouwwereld) en een geïntegreerd contract (de normale 

wereld) heeft. Deze kenmerken zijn op basis van diverse literatuurbronnen 

samengevat. 

Traditioneel contract Geintergreerde contractvorm 

-Reactief - Pro-actief 
-Eigen belang denken - Waarde denken 
-Afwachtende houding -Verleidende houding 

- Intern gericht - Klantgericht 
- Minimale ontwerp vrijheid - Veel ontwerp vrijheid 

-Weinig ruimte voor innovatie - Innovatie wordt gestimuleerd 

Schema 4 

Kort 

Een geïntegreerde contractvorm als DBFMO is in opkomst in Nederland. Echter 

brengt deze contractvorm voor bouwbedrijven van BAM nieuw te ontwikkelen 

competenties met zich mee. Waar een bouwer als BAM geheel is ingespeeld op de 

traditionele contractvormen, moeten zij zich nog bewijzen in de volledig geïntegreerde 

contractvorm DBFMO. Klantgericht, waarde denken, en verleiden zijn 

verschijningsvormen van DBFMO. Zachte elementen kunnen mogelijk uitkomst 

bieden om de verschijningsvormen van DBFMO te herkennen. Dit onderzoek is een 

bijdrage voor BAM om klantgerichter te anticiperen binnen de geïntegreerde 

contractvorm DBFMO. 

6 Hoogleraar sectie bouwprocessen, TU Delft 
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H3. Onderzoeksaanpak 

Inleiding 

Uit voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de bouwsector aan het veranderen is. 

De markt verandert van de 'bouwwereld' naar een 'normale wereld' . Private partijen 

moeten in deze nieuwe 'normale wereld' proactief en klantgericht zijn . Tevens moeten 

zij in waarde gaan denken om te kunnen voldoen aan de wensen, behoeften en 

waarden van de overheid. Een omslag in denken voor de bouwbedrijven van BAM. 

Op basis van de bevindingen uit de voorgaande twee hoofdstukken wordt in dit 

hoofdstuk een onderzoeksaanpak omschreven. Allereerst zal een korte en bondige 

probleemstelling worden omschreven waarna vervolgens de bijbehorende 

doelstellingen en onderzoeksvragen worden behandeld. Daarna worden de 

gehanteerde methodieken kort besproken. Vervolgens het belang van het onderzoek. 

Deze is opgesplitst in drie delen: maatschappelijk, wetenschappelijk en persoonlijk. 

Tot slot worden de afbakeningen en de beperkingen van het onderzoek behandeld . 

3.1. Probleemstelling 

De klant moet in de vraaggestuurde markt verleidt worden om tot het kopen van een 

dienst over te gaan, waardoor klantgericht werken een 'must' is. 

De volgende probleemstelling is voor dit onderzoek geformuleerd: 

Consortia hebben moeite met het verleiden van de klant. 

De volgende vraagstelling is voor dit onderzoek geformuleerd : 

Op welke wijze kan de klant worden verleid? 

3.2. Doelstelling 

De hierboven beschreven vraagstelling kan worden vertaald naar de volgende 

doelstelling: 

Het doel van het onderzoek Is om een advies aan DBFMO-consortia te geven 
hoe zij de klant kunnen verleiden. 

3.3. Onderzoeksvragen 

Om antwoord te kunnen geven op de vraagstelling wordt gebruik gemaakt van 

onderzoeksvragen: 

1. Wie is de klant van het consortium? 

2. Wat is waarde? 
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3. Wat is klantwaarde? 

4. Welke invloed hebben de zachte elementen tijdens de DBFMO

aanbesteding? 

5. Hoe kunnen de zachte elementen worden geïntegreerd in het 

aanbestedingsproces? 

3.4. Gehanteerde methodieken 

In het onderzoek zijn een aantal methodieken gebruikt. Hieronder een opsomming 

van deze gehanteerde methodieken, waarbij allereerst kort is omschreven welke 

methode is toegepast en vervolgens waarom voor deze methode is gekozen. 

• Literatuurstudie 

Wat: Een literatuuronderzoek is een methode om gegevens te 

verzamelen. Bij een literatuuronderzoek verzamel je gegevens die 

reeds door andere zijn vastgelegd. (Nederhoed, 2000) 

Waarom: Er is gekozen voor een literatuuronderzoek omdat dit een veel 

gebruikte methodiek is om gegevens te verzamelen en om jezelf te 

oriënteren op het gekozen onderwerp. Er wordt inzicht verkregen in 

bestaande theorieën. Op basis van deze gevonden theorieën kan 

vervolgens het vervolgpad voor het eigen onderzoek worden 

bepaald. 

• Open interviews 

Wat: Open interviews kenmerken zich door het feit dat ze niet 

gestructureerd zijn . Er is geen strikte vragenlijst. Enkel alleen 

richtlijnen en topics die besproken dienen te worden gedurende het 

interview. (Baarda en de Goede, 2000) 

Waarom: Er is gekozen voor open interviews, omdat het onderzoeksgebied 

als formeel wordt ervaren en sommige respondenten door lopende 

aanbestedingsprocedures niet vrij uit konden praten. Door het 

kiezen van een open interview wordt het interview enkel als 

informatief ervaren en is de bereidheid om te praten groter dan bij 

een gestructureerd interview. 

• Krachtenveldanalyse 

Wat: Een krachtenveldanalyse is een analysemethode om inzicht te 

krijgen in de houding van de verschillende partijen ten opzichte van 

het project en hun belang daarin. (Otter en Kastelein, 2005). 

Waarom: Gekozen voor deze analyse methode is omdat door middel van 

deze analyse snel inzicht kan worden gegeven in de verschillende 

partijen met diens rollen, belangen, posities, machtsbronnen etc. 

Op basis van deze inzichten kunnen vervolgtrajecten beter worden 

bepaald en beheerst. 

• Actorenanalyse 

Wat: Een actorenanalyse wordt op basis van de krachtenveldanalyse 

bepaald. Uit deze analyse kan door middel van een figuur en 

kleuren snel worden bepaald hoe partijen in hun omgeving staan. 

(Otter en Kastelein, 2005). 
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Waarom: Gekozen voor deze analyse methode is dat hierdoor snel kan 

worden gezien welke partijen beslissers of beïnvloeders zijn en 

daarnaast hoe zij tegen het project aankijken. Op basis van deze 

inzichten kunnen vervolgtrajecten beter worden bepaald en 

beheerst. 

• Klantwaardevergelijking 

Wat: Een vergelijking die weergeeft waaruit klantwaarde is opgebouwd. 

Waarom: 

Vergelijking is opgesteld door Heskelt e.a. (1997) 

Gekozen is voor deze vergelijking omdat deze vergelijking 

grotendeels alle bestudeerde literatuur betreffende klantwaarde 

omvat. Daarnaast is het een duidelijke en toegankelijke vergelijking, 

omdat door simpele voorbeelden uit het dagelijkse leven aangeduid 

kan worden hoe klantwaarde is opgebouwd. Zie voor meer 

informatie bijlage 111. 

• Oorzaakgevolg schema en stroomschema (Schaefer en Tienen, 2001 ). 

Wat: Een oorzaakgevolg schema is een analysemethode om te bepalen 

hoe elementen ten opzichte van elkaar staan. 

Waarom: Er is gekozen voor het oorzaakgevolg schema, omdat op een vrij 

simpele manier snel inzicht kan worden verkregen in de 

afhankelijkheid van elementen ten opzichte van elkaar. Daarnaast 

leent het oorzaakgevolg schema er zich voor om van hieruit een 

stroomschema te realiseren. Dit stroomschema geeft inzicht in 

zowel de afhankelijkheid als de invloedrijkheid van de elementen. 

• Confrontatiematrix 

Wat: In de confrontatiematrix worden elementen uit de externe omgeving 

(kansen en bedreigingen) 'geconfronteerd' met de interne 

competenties (sterkten en zwakten) binnen de organisatie. Hierbij 

wordt van 'buiten naar binnen' gekeken. (Santema en Dingena, 

2007) 

Waarom: Er is gekozen om voor de confrontatiematrix omdat op eenvoudig 

manier bepaald kan worden waar actiepunten liggen. Op basis van 

deze uitkomsten uit de confrontatiematrix kunnen vervolgstappen 

worden gezet. Zie voor meer informatie bijlage IV. 

3.5. Belang onderzoek 

Maatschappelijke bijdrage 

Het maatschappelijke doel van het onderzoek is om bijdrage te leveren aan de 

kennisopbouw van DBFMO voor de private partijen, ofwel de consortia. Door als 

private partij inzicht te krijgen in de klantwaarde kan hier beter op worden 

geanticipeerd. Hierdoor kan door het consortium meerwaarde worden gecreëerd, wat 

als doelstelling fungeert voor de overheid. 

Wetenschappelijke bijdrage 

Waardecreatie is één van de hoofdonderwerpen binnen het Afstudeeratelier 

FutureSite aan de Technische Universiteit Eindhoven. Waarde creëren is het leveren 
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van nieuwe waarde door uit oude en nieuwe bronnen waarde te putten. Hiervoor zijn 

4 manieren (Pine, 1999): 

1. creatie van iets nieuws (orgination) 

2. door terug te vallen op iets dat al is gedaan (execution) 

3. door iets te verbeteren (correction) 

4. toepassing van iets dat al gebruikt is (application) 

Dit onderzoek creëert waarde door het aanbestedingsproces van het DBFMO

contract te verbeteren. Het omvat allereerst een advies aan BAM Utiliteitsbouw Grote 

Projecten. Daarnaast is het ook een advies aan andere consortia over hoe waarde 

kan worden gecreëerd gedurende het aanbestedingsproces. Hierdoor heeft dit 

onderzoek ook een wetenschappelijke bijdrage geleverd. 

Persoonlijke bijdrage 

Het onderzoek levert niet alleen een maatschappelijke en wetenschappelijke bijdrage 

maar ook een persoonlijke bijdrage. Voordat ik begon aan mijn afstudeeronderzoek 

had ik verwachtingen wat ik gedurende mijn afstudeerperiode zou gaan leren. Negen 

maanden geleden heb ik de volgende competenties opgesteld: 
1. Competent worden op het gebied van procesbeheersing in de 

aanbestedingsproces van het DBFMO-contract 
2. Competent worden op het gebied van samenwerkingprocessen bij integrale 

contracten 

3. Kennis over de organisatie en contractvorming betreffende het DBFMO
contract 

4. Helikopterview over complexe (bouw)projecten creëren 

Nu, negen maanden later, heb ik veel kennis opgedaan over het 

aanbestedingsproces van de DBFMO-contractvorm. In het bijzonder op het gebied 
van klantgerichtheid . Hoe kan de klant worden verleid en op welke manier kan dit in 
het aanbestedingsproces worden geïntegreerd. Hierbij heb ik ook 
samenwerkingsprocessen tussen de consortia en de publieke partijen zien passeren. 
En eveneens de invloed van de interne samenwerkingsprocessen op de klantwaarde. 
Interessant voor mij is dat deze materie van toepassing is voor het 

aanbestedingsproces van het DBFMO-contract, maar dat deze ook een veel bredere 
reikwijdte heeft. Want niet alleen tijdens het DBFMO-aanbestedingsproces moet de 
klant verleidt worden, maar eigenlijk wordt elk willekeurig persoon continu verleid. 
Interessant is dat na negen maanden intensief bezig te zijn geweest met theorieën 
betreffende klantgerichtheid veel van deze theorieën terug komen in het dagelijkse 
leven. Een simpel voorbeeld is het snel willen halen van een broodje op het station. Ik 

wil snel een broodje hebben, omdat ik allereerst honger heb en ten tweede wil ik het 
snel hebben omdat ik mijn trein niet wil missen. Voornamelijk de snelheid van het 
proces is van belang. Duurt het te lang, ongeacht of het broodje goed geprijsd en 
kwalitatief goed is, dan zal ik het broodje niet kopen. Daar ligt op dat moment mijn 
waarde. Eerst had ik deze gedachte uiteraard ook, maar na afronding van dit 
onderzoek ben ik me er bewuster van welke waarden op welk moment belangrijk zijn 

en interessanter of aanbieders zich dit ook realiseren. Want dit is niet altijd het geval. 
Voor mij persoonlijk is dit een toegevoegde waarde. Zowel specifiek competent op de 
DBFMO-contractvorm als generiek voor het dagelijkse leven en andere werkvelden. 

3.6. Afbakening 

Om het onderzoek uitvoerbaar te houden moet het probleem worden afgebakend om 
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zo de focus scherp te houden. Hieronder worden een aantal keuze nader toegelicht. 

Consorliumvorming 

Het vormen van een consortium is een moeilijke opgave, omdat private partijen ieder 

hun eigen belang hebben en deze zullen behartigen. Risico's en 

verantwoordelijkheden zullen moeten worden verdeeld wat zorgt voor de nodige 

discussies. In dit onderzoek zal de problematiek omtrent het vormen van een 

consortium niet verder behandeld worden. Wilt u echter meer informatie over dit 

onderwerp dan raad ik u aan om het afstudeeronderzoek9 van Martin van Heuckelum 

te lezen. 

Meetbaarheid 

In dit onderzoek wordt gekeken naar de klantwaarde. Er zijn diverse aspecten 

waarmee de klantwaarde verhoogd of verlaagd kan worden. Echter worden in dit 

onderzoek geen kengetallen gekoppeld aan deze aspecten. 

DBFMO bij gebouwgebonden huisvestingsprojecten 

Het onderzoek zal zich toespitsen op de DBFMO-contractvorm. Er zijn diverse 

soorten projecten waar deze contractvorm kan worden toegepast. In dit onderzoek 

zal dit gebouwgebonden huisvestingsprojecten zijn. Huisvestingsprojecten die 

worden aanbesteed door de Rijksgebouwendienst (Rgd), de aanbestedende dienst 

van de Staat. Er is gekozen voor gebouwgebonden huisvestingsprojecten, omdat het 

een nieuwe trend in Nederland is en hierover nog veel te leren valt. In het bijzonder 

op het gebied van klantgerichtheid. Daarop volgend is gekozen om alleen naar 

projecten te kijken waarin de Rijksgebouwendienst (Rgd) de aanbestedende dienst is. 

Reden hiervoor is omdat deze partij in de toekomst diverse DBFMO-projecten op de 

markt gaat zetten. 

Dienst Justitiële Inrichtingen & Belastingdienst 

In dit onderzoek zal het agentschap Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de 

Directoraat-generaal Belastingdienst als opdrachtgever centraal staan. Voor deze 

partijen is gekozen, omdat zij in de toekomst de meeste huisvestingsvraagstukken in 

de markt brengen. 

3. 7. Beperkingen 

In dit onderzoek zijn een tweetal beperkingen welke hieronder zijn beschreven. 

Kwalitatief onderzoek 

Omdat gebouwgebonden PPS relatief nieuw is in Nederland, is uitgebreide 

dataverzameling over dit onderwerp niet mogelijk. Eveneens is de 

aanbestedingsfase van DBFMO op dit moment erg dynamisch, omdat de overheid na 

elk gegund project aanpassingen doorvoert na aanleiding van verbeterpunten. Het 

onderzoek zoals beschreven in dit verslag is daarom overwegend een kwalitatief 

onderzoek. Kwalitatief onderzoek gaat in op de vragen "hoe" en "waarom" en is 

diagnostisch of verkennend van aard . Hierbij worden 'problemen in en van situaties 

9 M. van Heuckelum, De Belangenbalans, afstudeeronderzoek TU Eindhoven uitgevoerd in opdracht van 

Strukton Integrale Projecten, mei 2006 
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en personen beschreven en geïnterpreteerd met behulp van bijvoorbeeld interviews 

en surveys' (Baarda en de Goede, 2000) 

Vertrouwelijke informatie 

Een aandachtspunt moet zijn dat de interviews met de overheid zijn gehouden in een 

periode dat diverse aanbestedingsprocedures lopende waren, waar ook BAM 

betrokken bij was. Op projectniveau wilde en konden de meeste respondenten niet 

praten, omdat dit mogelijk tot concurrentievoordeel zou kunnen leiden. Interviews 

hebben daarom geen diepgaand karakter gekregen op projectniveau. Er is daarom 

geprobeerd om de houding van de partijen te belichten. Enerzijds de houding ten 

opzichte van DBFMO en anderzijds de houding die zij verwachten van het consortium 

naar hun toe. 
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H4. Klantanalyse 

Inleiding 

Dit hoofdstuk biedt antwoord op de eerste onderzoeksvraag; "Wie is de klant van het 

consortium?" Bij de aanbesteding van een DBFMO-contract realiseert een consortium 

een dienst voor de overheid. Het consortium, in de rol van aanbieder, levert dus een 

dienst aan de overheid, in de rol als klant. Voordat een passend product kan worden 

ontworpen moet wel duidelijk zijn voor wie het product wordt gemaakt en welke 

waarden deze klant heeft. Wat we weten is dat de klant de overheid is. Echter bestaat 

de overheid uit diverse ministeries en departementen. Als aanbieder van de overheid 

is het dus belangrijk om allereerst inzicht te krijgen in welke partijen betrokken zijn bij 

DBFMO-contracten en welke mate van invloed zij hebben in het 

besluitvormingsproces. Ten tweede is het belangrijk om te achterhalen welke 

belangen en waarden zij hanteren, zodat je als aanbieder hierop kan inspelen. In dit 

hoofdstuk zal door middel van een krachtenveldanalyse duidelijk worden wie de klant 

is en uit welke partijen zij bestaat. 

Aanbieder 
Gonsortrum ( Pnvaat ) 

Klant 
Overherd ( Publiek ) 

Afbeelding 5: Aanbieder- klant verhouding onbekend 

Literatuur en open interviews 

Bestaande 
uit: 

1 ) .... . 
2) .... . 
3) .. . .. 

Om inzicht te krijgen in wie de klant is, moet deze nader bestudeerd worden. 

Allereerst is door middel van literatuur en gesprekken duidelijk geworden welke 

partijen betrokken zijn bij het aanbestedingsproces van het DBFMO-contract. 

Vervolgens is met behulp van open interviews achterhaald wat de belangen, posities 

en houding van deze partijen zijn in het DBFMO-contract. Een aandachtspunt moet 

zijn dat de interviews zijn gehouden in een periode dat diverse 

aanbestedingsprocedures aan de gang waren, waar ook BAM betrokken bij was. Op 

projectniveau wilde en konden de meeste respondenten niet praten, omdat dit tot 

concurrentievoordeel zou kunnen leiden. Met deze reden is ook gekozen voor het 

houden van open interviews. In bijlage I zijn de uitwerkingen van de interviews te 

vinden. 

4.1 Actoren 

In schema 6 is een korte omschrijving gegeven van tien actoren welke altijd 

betrokken zijn bij het aanbestedingstraject en invloed hebben op de besluitvorming 

omtrent de aanbieding . Specifiek is gekozen om te kijken naar 

huisvestingvraagstukken van de Belastingdienst en Dienst Justitiële Inrichtingen 

(D.II). Er is gekozen voor huisvestingsvraagstukken van de Belastingdienst en DJI , 
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omdat deze twee partijen in de toekomst de meeste huisvestingsvraagstukken op de 

markt gaan brengen. 

Actoren Toelichtmg 

1 Rijksgebouwendienst (Rgd) Is de aanbestedende dienst van de 

Staat. Heeft de coördinerende rol 

gedurende het aanbestedingstraject 

van het DBFMO-contract. En fungeert 

tevens als aanspreekpunt van de 

consortia. 

2 Belastingdienst Initiator van de huisvestingsvraag voor 

de Belastingdienst. 

3 Dienst Justitiële Inrichtingen (DJ I) Initiator van de huisvestingsvraag voor 

Dienst Justitiële Inrichtingen. 

4 Rijksbouwmeester Belangrijke adviseur op het gebied van 

architectonische en 

stedenbouwkundige aspecten 

5 Regionale vestiging Eindgebnui ker 

6 Ministerie van Financiën Stelt het budget ter beschikking. 

7 Gemeente X Toetsend orgaan, vergunningverlener 

8 Financiële adviseurs Adviseren overheid op financiêle 

kennisgebieden 

9 Overige adviseurs Adviseren overheid op juridisch, 

technische, strategische 

kennisgebieden. 

10 Consortium X Aanbiedende partij 

Schema 6: Betrokken actoren 

4. 1.1 . Dienst Justitiële Inrichtingen versus Belastingdienst 

Dienst Justitiële Inrichtingen is in november 2006 gestart met de 

aanbestedingsprocedure voor het 'Detentiecentrum Rotterdam Airport' . Dit is het 

eerste DBFMO-project voor DJI. De belastingdienst heeft april 2006 haar eerste 

DBFMO-project op de markt gebracht. Dit betreft 'de nieuwbouw Belastingkantoor 

Doetichem'. September 2006 heeft de belastingdienst haar tweede DBFMO-project, 

'de nieuwbouw huisvesting IBG en belastingdienst in Groningen' gestart. In de 

toekomst zullen beide partijen meer projecten op de markt gaan brengen. 

Om de verschillen tussen DJI en de Belastingdienst te verduidelijken is in 

onderstaand kader kort omschreven wat de missies en waarden van de beide 

initiators zijn. Vervolgens is gekeken naar de verschillen in het ambitiedocumene0 

van zowel een PPS project van DJI11 als van de Belastingdienst12
. 

10 Document waarin de Rijksgebouwendienst de gegadigden partijen tijdig wil informeren over de kern van de 

opgave. om hen daarmee de gelegenheid te geven tot het formeren van het best denkbare consortium voor 
het project. 
11 PPS detentiecentrum Rotterdam Airport 
12 PPS huisvesting IBG en Belastingdienst te Groningen 
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Algemene missie Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) 

Dienst Justitiële Inrichtingen heeft als missie het insluiten van mensen om hun straf 

en/of maatregel te ondergaan. Deze insluiting is tweeledig. In de eerste plaats is er 

sprake van vergelding: misdaad wordt bestraft. Tegelijkertijd wordt de maatschappij 

beschermd. Beveiliging en voorkomen van ontvluchtingen hebben dan ook een hoge 

prioriteit. Niet alleen insluiting is een doel, maar ook de oorzaken en omstandigheden 

waardoor men op het verkeerde pad is geraakt moeten worden aangepakt. Tijdens 

het verblijf in een inrichting worden gedetineerden gemotiveerd om aan een toekomst 

zonder criminaliteit te werken. (www.dji.nl) 

Algemene missie Belastingdienst 

De belastingdienst voert de wet- en regelgeving die hem is opgedragen zo 

doeltreffend en doelmatig mogelijk uit. In zijn handelen, streeft hij naar een 

handhaving van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Dienstverlening aan en respect 

voor burgers en bedrijven zijn onlosmakelijk aan zijn handelen verbonden . De 

belastingdienst neemt de belangen en opvattingen van burgers en bedrijven serieus 

en wil hierover open en eerlijk communiceren. Dat veronderstelt aan de kant van de 

Belastingdienst goede trouw en oordeeldeskundigheid. Door een betrouwbare en 

doelmatige organisatie te zijn, levert de Belastingdienst een bijdrage aan het 

rechtsgevoel in de samenleving. 

ledere medewerker van de belastingdienst is een ambassadeur van het publiek 

belang. De basiswaarden zijn: geloofwaardigheid, verantwoordelijkheid en 

zorgvuldigheid. De Belastingdienst wil een aantrekkelijke werkgever zijn. Er wordt 

daarom veel aandacht besteed aan goede arbeidsverhoudingen en -voorwaarden en 

aan de vak- en competentieontwikkeling van medewerkers. 

Als organisatie wil de belastingdienst resultaatgericht, snel, accuraat en efficiënt 

werken: goed werk afleveren tegen aanvaardbare kosten. De Belastingdienst wil 

transparant, koersvast, leverend en ambitieus zijn. (Belastingdienst, 2006) 

Missie en waarden van DJI en BCFD. 

Ambitiedocument DJI 

Kernwoorden uit het ambitiedocument van DJI zijn: 

Veiligheid van personeel en gedetineerden: 

Verschijningsvormen: 

helder, overzichtelijk en transparant. 

het handhaven van orde en veiligheid binnen de inrichting. 

voorkomen van suïcidaal gedrag. 

• ontvluchten moet worden voorkomen. 

het voorkomen van ongeoorloofd gebruik van gedragbeïnvloedende 

middelen. 

Doelmatigheid- efficiëntie: 

Verschijningsvormen: 

minimaliseren inzet personeel. 

• voorzieningen eenvoudig en functioneel van aard. 

optimale bezettingsgraad. 

personeelsbesparend ontwerp. 
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DJI wil een zo efficiënt mogelijk personele inzet. 

De kernwoorden die hierboven beschreven zijn worden eveneens benadrukt door 

dhr. Korkers13 van DJI. Veiligheid is uiteraard een belangrijke kernwaarde en is 

tweeledig. Enerzijds veiligheid voor de werknemers en gedetineerden en anderzijds 

moet de veiligheid van de maatschappij worden gewaarborgd. Daarnaast zijn 

doelmatigheid en efficiency belangrijke aandachtspunten. De voornaamste reden 

hiervoor is dat DJI haar eigen personeel inzet gedurende de exploitatieperiode. 

Wanneer door middel van een slim ontwerp bespaard kan worden op personeel dan 

scheelt dat voor DJI, over een periode van 25 jaar, veel geld. 

Ambitiedocument Belastingdienst 

Kernwoorden uit het ambitiedocument van de PPS Groningen van de Belastingdienst 

zijn: 

Uitstraling: 

Verschijningsvormen: 

gebouw mag geen overdadige indruk maken. 

gebouw moet representatief, omgevingsgericht, mensvriendelijk en 

toegankelijk zijn. 

uitstraling moet afspiegeling van helder, integer en toekomstgericht zijn. 

voorbeeldfunctie van het Rijk. 

Flexibiliteit: 

Verschijningsvormen: 

op eenvoudige wijze moeten werkplekken kunnen worden gewijzigd. 

grote diversiteit aan werkplekken. 

plaatsonafhankelijk werken. 

multifunctionaliteit. 

Bedrijfscultuur. 

Verschijningsvormen: 

het gebouw moet een 'thuis' bieden. 

medewerkers moeten zich er prettig bij voelen. 

rekening houdend met streekcultuur. 

Over het algemeen heeft de belastingdienst een negatief imago bij de klanten. (Bijna) 

niemand is blij om een blauwe envelop op zijn of haar deurmat te vinden. Hiermee 

kan mogelijk verklaard worden dat de uitstraling van het gebouw geen overdadig 

bankgebouw mag zijn, maar toegankelijk, representatief en mensvriendelijk. 

De belastingdienst wil zoals menig andere organisatie zo efficiënt mogelijk haar 

primaire proces doorlopen. Dit primaire proces wordt voor het merendeel uitgevoerd 

door de medewerkers van de Belastingdienst. Om dit primaire proces te 

optimaliseren willen ze hun medewerkers prikkelen door middel van flexibiliteit op de 

werkvloer en het creëren van een 'thuis' voor de werknemers. 

In deze paragraaf is gekeken naar de kernwaarden en missies van DJI en 

Belastingdienst. Door op beide partijen in te zoomen is benadrukt dat 2 partijen die in 

13 Hoofd huisvesting DJ I, beoordeelllechnische aspeclen van de huisvesling ven DJ I. 
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dezelfde positie zitten, wel twee verschillende waarden en belangen hanteren. 

4.1 .2. Krachtenveldanalyse 

Om als consortium een passend product aan te bieden moet men als consortium wel 

weten aan wie zij dit product moet aanbieden. Om dit te weten te komen is gebruik 

gemaakt van een krachtenveldanalyse. Dit is een methode om in beeld te krijgen 

welke partijen betrokken zijn bij het aanbestedingsproces. De krachtveldanalyse is 

samen met de beinvloedingsanalyse en de SWOT-analyse onderdeel van de 

omgevingsanalyse. Een omgevingsanalyse is een methode om belangen, posities, 

relaties, energieën , toegevoegde waarde van partijen en politiek gedrag in kaart te 

brengen. De analyse is een hulpmiddel om meer grip te krijgen in de omgeving welke 

je meer in staat stelt om actief en correct te participeren in de omgeving (Otter en 

Kastelein, 2005). In dit onderzoek wordt de krachtveldanalyse gebruikt, omdat deze 

analyse in het bijzonder bedoeld is om inzicht te krijgen in de houding van de 

verschillende partijen ten opzichte van het project en hun belang daarbij . 

Door middel van een krachtenveldanalyse zijn de actoren die in schema 6 zijn 

weergegeven geanalyseerd. 

Allereerst is gekeken naar welke rol en positie zij innemen. Opeenvolgend is gekeken 

naar welke belangen zij behartigen en wat hun toegevoegde waarde is gedurende het 

aanbestedingstraject. Als volgende welke machtsbronnen zij hebben en of zij 

invloedrijk zijn bij de definitieve beslissing. Tot slot is gekeken naar de houding van 

de actoren betreffende de DBFMO-contractvorm. In bijlage 11 is de 

krachtenveldanalyse te vinden. 

De belangrijkste bevindingen uit de krachtenveldanalyse zijn hieronder beschreven. 

1. Belastingdienst of DJI zijn de initiators van een huisvestingsvraagstuk en zijn 

degene met de financiële middelen. 

2. DJ liegt het zwaartepunt van een huisvesting op veiligheid en efficiëntie. 

3. Belastingdienst legt het zwaartepunt van een huisvesting op facility 

management en architectuur. 

4. De beslissers van DJI zijn nauw betrokken in het aanbestedingsproces. 

5. De beslissers van Belastingdienst houden van een afstand toezicht. 

6. De Rgd heeft als voornaamste belang om een gebouw te realiseren welke 

de gunstigste life-cyde cast heeft. 

7. Rijksbouwmeester staat als enige van de actoren negatief tegenover de 

DBFMO-contractvorm. De reden hiervoor is dat in de traditionele variant de 

keuze van de architect een belangrijke mijlpaal voor rijksbouwmeester is. In 

de PPS-variant wordt door de opdrachtgever geen architect gekozen. Deze 

filosofie staat haaks op de werkwijze bij traditionele projecten en dus van 

rij ksbouwm eest er. 

8. Gemeente staat onzeker tegenover de DBFMO-contractvorm. Deze houding 

ontstaat doordat de gemeentelijke procedures niet zijn ingericht op pps

constructies. De gemeente is gewend, nadat een architect is uitgekozen, 

mee te denken bij de herontwikkeling. (Buwalde e.a., 2006) 

Uit bovenstaande motieven kan verondersteld worden dat de negatieve, dan wel 

onzekere houding van Rijksbouwmeester en de gemeente over het algemeen 

veroorzaakt word door een veranderend proces dat moet worden doorlopen. Alle 

organisaties zijn ingericht op een traditioneel proces en moeten (gedeeltelijk) 
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worden getransformeerd naar een organisatie die op pps-constructies is 

ingericht. 

9. Om de projectorganisatie heen bevinden zich diverse adviseurs. Één van de 

belangrijkste adviseurs is rijksbouwmeester. In het bijzonder op 

architectonisch en stedenbouwkundig gebied heeft hij grote invloed. Een 

voorbeeld hiervan is dat rijksbouwmeester heeft bepaald dat het gebouw 

van het Ministerie van Financiën intact moest blijven en niet gesloopt zou 

worden. (Buwalde e.a., 2006). Het zwaartepunt van Rijksbouwmeester ligt 

voor het merendeel in de prekwalificatie fase. Dit is de fase waarin de 

consortia met behulp van onder andere referentieprojecten moeten kunnen 

aantonen dat zij over de juiste competenties beschikken om te kunnen 

voldoen aan de verwachtingen van de klant. 

10. Afhankelijk van de gekozen projectorganisatie kan de regionale vestiging 

van de Belastingdienst of DJI in het beoordelingsteam plaatsnemen. Zo niet 

dan treedt hij op als adviserende partij. 

4.1.3. Actorenanalyse 

Vanuit een krachtenveldanalyse kan ter verduidelijking een actorenanalyse worden 

gemaakt. In afbeelding 7 is een actorenanalyse te zien. Uit deze actorenanalyse is 

snel te zien hoe de actoren in de omgeving staan. De kleuren geven aan hoe een 

actor tegenover de DBFMO-contractvorm staat. Waarbij rood negatief weergeeft, 

groen positief, oranje onzeker en blauw onbekend (Otter en Kastelein, 2005). 

De projectorganisatie, ofwel de beslissers, bestaat uit de Rijksgebouwendienst, DJI of 

Belastingdienst en eventueel de eindgebruiker. Wanneer de eindgebruiker niet in de 

projectorganisatie zit dan zal hij adviseur zijn aan de projectorganisatie. De 

projectorganisatie laat zich omgeven door beïnvloeders ofwel adviseurs. Één van de 

belangrijkste adviseurs is rijksbouwmeester. Rijksbouwmeester is geen beslisser, 

maar geeft wel een bindend advies aan de beslissers. Daarom is rijksbouwmeester 

op de scheidingslijn van beïnvloeders en beslissers geplaatst. Evenals de financiële 

adviseurs en de gemeente. 

Rijksbouwmeester wordt door alle respondenten beschouwd als een invloedrijke 

adviseur. Echter is dat wel afhankelijk van het project. Bij huisvestingsprojecten van 

de Belastingdienst is hij bijvoorbeeld invloedrijker dan bij huisvestingsprojecten van 

Dienst Justitiële Inrichtingen. Daarnaast zijn er partijen die de financiële adviseurs 

zeer invloedrijk ervaren, maar andere partijen ervaren adviseurs op juridisch en 

technisch gebied invloedrijker. 

De gemeente is een verplichte adviseur op het gebied van mogelijkheden binnen het 

bestemmingsplan en zal dan ook invloed uitoefenen op de beslissers. Ook hier is het 

per gemeente verschillend in welke mate zij zich 'bemoeien' met het 

aanbestedingsproces. Daarnaast zijn zij een onmisbare actor, omdat zij moet toetsen 

en vergunningen verleent. 

Organisatie 

Zoals in de actorenanalyse te zien is bestaat de projectorganisatie uit twee of drie 

publieke partijen. In het geval van het afgeronde DBFMO-project 'De Renovatie van 

Financiën' waren dit er twee. Bij dit project was de initiator en de eindgebruiker 
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Deelnemende actoren 
1. Dienst Justitiêle Inrichtingen {initiator) 
2. Belastingdienst Centrum Faclitaire 
Dienstverlening {in~iator) 
3. Fqksgebouw endienst 
4. Rjksbouw meester 
5. Regionale vestiging 
6. Gerreente X 
7. Financiele adviseurs 
8. Mnisterie van financien 
9. OlnsortiumX 

Afbeelding 7: actorenanalyse 

dezelfde partij. De projectorganisatie gedurende de aanbesteding bestond uit een 

stuurgroep, 2 projectdirecteuren en een kernteam, zie afbeelding 8. Deze stuurgroep 

bestond uit 6 personen, waaruit medewerkers van de Rgd en van Financiën. Het 

kernteam bestond uit vier werkgroepen, te weten Financieel, Juridisch, 

Aanbestedingsproces en Technisch Inhoudelijk. In deze werkgroepen waren diverse 

adviseurs ingeschakeld. Er van uitgaande dat hier ongeveer 4 medewerkers per 

stuurgeep bij betrokken waren. Dit zijn voornamelijk financiële en juridische 

adviseurs, omdat deze kennis niet in de projectorganisatie aanwezig was. Deze vier 

werkgroepen waren verantwoordelijk voor de uitvoering en coördinatie van de 

aanbesteding. Geconcludeerd kan worden dat de hoeveelheid betrokkenen bij in de 

interne organisatie al gauw kan oplopen tot 20 tot 25 personen die allen een deel van 

de aanbieding beoordelen. (Buwalde e.a., 2006). 

Stwrgroep (6pers.) Projectd~ecteuren 

(2pers.) 

Afbeelding 8: Projectorganisatie PPS Renovatie Ministerie van Financiên 
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Kort 

Allereerst kan geconcludeerd worden dat meerdere partijen kunnen worden 

aangewezen als klant. Ten tweede hebben deze partijen ook hun eigen rol, belangen 

en beinvloedingskrachten . Afbeelding 9 laat zien wie de klant is en welke rolverdeling 

er binnen de klant is. 

Afbeelding 9: Aanbieder- klant verhouding bekend 

De beslissers zijn, hoe dan ook, Rijksgebouwendienst en DJI of de Belastingdienst en 

afhankelijk van de projectorganisatie, ook de regionale vestiging. Echter zijn er een 

aantal adviseurs welke de beslissers erg beïnvloeden. Belangrijk te weten is dat per 

project de invloedrijkheid van de adviseurs verschilt. Daarom is het belangrijk om bij 

elk project dat gestart wordt inzichtelijk te maken, door bijvoorbeeld een 

krachtenveldanalyse en actorenanalyse, hoe de diverse partijen ten opzichte van 

elkaar staan en wat hun invloedrijkheid is. Tot slot moet men zich realiseren dat de 

beslissers uit 2 a 3 partijen bestaan, maar dat deze partijen gezamenlijk een 

projectorganisatie vormen van 20 tot 25 personen. 

Geconcludeerd kan worden dat de volgende partijen de beslissers zijn: 

Beslissende part11en Pnmatr belang 

Rijksgebouwendienst Gebouw realiseren met de gunstigste 

prijskwaliteit verhoudinq 

Dienst Justitiêie Inrichtingen Gebouw realiseren met de nadruk op 

veiligheid en efficiêntie. 

Belastingdienst Gebouw realiseren met de nadruk op 

flexibiliteit, loyaliteit werknemers en 

uitstraling. 
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H5. Achtergronden & oorzaken 

Inleiding 

Op basis van de onderzoeksvragen die in hoofdstuk 3 beschreven staan is een 

literatuurstudie gedaan om antwoorden te geven op deze onderzoeksvragen. 

Allereerst zal in paragraaf 5.1 besproken wat voor klanten en klantmarkten er zijn en 

in welke klantenmarkt dit onderzoek zich bevindt. Ten tweede wordt in paragraaf 5.2 

het inkoopgedrag van klanten beschreven. Vervolgens wordt in paragraaf 5.3. het 

begrip waarde nader toelicht. Waarna in paragraaf 5.4 het begrip klantwaarde wordt 

besproken. Het ontstaan van klantwaarde staat centraal in deze paragraaf. Deze vier 

paragrafen geven inzicht in wie de klant is, welke eigenschappen hij heeft, hoe het 

inkoopgedrag is, wat waarde is en waar klantwaarde uit bestaat. Tot slot wordt in 

paragraaf 5.5 alle paragrafen gekoppeld en beschreven welke literatuur specifiek 

wordt gebruikt in het verdere onderzoek. 

5.1 . Klant 

Waarom wil je je klanten kennen? 

Klanten vormen de kurk waarop elke onderneming drijft. Zij zorgen voor de nodige 

omzet om de kosten van de onderneming te dekken en de winst van de onderneming 

te realiseren. De meeste ondernemingen hebben klanten die zelf bepalen of zij 

diensten en!of producten van de ondernemingen afnemen. Doordat het aanbod in de 

markt ruimer wordt en klanten kritischer worden, wordt het actief werken aan de 

omzet van nu, maar ook die van morgen en overmorgen, een steeds belangrijkere 

randvoorwaarde voor succesvol ondernemen. (Thomassen, 2002). 

5.1.1. 828- 82G- 82C 

Er zijn verschillende soorten klantleverancier relaties. In schema 10 is weergegeven 

welke eigenschappen de markten Business - to - Business (B2B), Business - to -

Government (B2G) en Business- to- Customer (B2C) hebben. 

De B2B markt en de B2G markt zijn industriële markten welke geconfronteerd worden 

met ondernemingen, overheidsinstanties of instellingen die het aangekochte product 

nodig hebben om hun voortbrengingsprocessen te verzekeren. In de consumenten 

markt daarentegen staat men tegenover consumenten die een onmiddellijke en 

relatief eenvoudige behoeften bevrediging nastreven (Matthijssens en De Rijcke, 

1982). 

De B2G markt heeft als belangrijk kenmerk dat publieke en private partijen samen 

een overeenkomst aangaan. Allison (1980) beschrijft dat publieke en private partijen 

verschillen . Een belangrijk verschil is dat private partijen opereren op de markt en 

handelen met het oog op winst, terwijl de overheid wettelijke taken uitvoert op basis 

van de wil van de politiek. 
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B2B • B2G • B2C matriK 

B2B (Busn1ess • lD • 8usu1t!SS) B2G (Busmt!Ss - to- Governmenl) B2C IBustness- lo- Customer) 

' 
Ondernemingen kopen producten en Ondernemingen kopen producten en 

Consumenten streven een 
diensten om hun diensten om hun 

f t t f ~ I • • 

voortbrengingsprocessen te voortbrengingsprocessen te 
onmiddelijke en relatief eenvoudige 

verzekeren. verzekeren. 
behoefte na. 

- _-

.-. Klant is weer leverancier van een Klant is weer leverancier van een 
De consument is de eindgebruiker en .. . . " andere onderneming. Waardeketen andere onderneming. Waardeketen 
sluit daarmee de waardeketen. 

~-
loopt door. loopt door. 

Private partij handelt vanuit winst en 
Private partij handelt vanuit winst en 

: 
Ondernemingen handelen vanuit winst resultaatgerichtheid. Publieke patij 

resultaatgerichtheid. Consumenten 
en resultaatgerichtheid. vanuit effectiviteit, innovatie en 

vanuit persoonlijke behoefte. 

""" 
aanpassingsvem1ogen. 

Ondernemingen worden enkel alleen Publieke partij heeft een scala aan 
Voor de customer geldt dat zij, in 

.. ölli!il door aandeelhouders ter partijen die hen in de gaten houdt. 
zekere mate, verantwoording hebben 

verantwoording geroepen. (politiek, belastingbetaler, media etc.) 
tegenover de trends die op dat 

_I moment gelden. 

·' Ondernemingen hebben hetzelfde Ondernemingen hebben tegengestelde 
-~!..l.::lr~!W waardepartoon. waardepatronen . ..,. 

~ 
Interactieproces tussen de Interactieproces tussen de 

Interactieproces is minder belangrijk 
' ' ondernemingen is een belangrijke ondernemingen is een belangrijke 

en aanwezig dan bij B2B en B2G. 
factor. factor. 

Schema 10: eigenschappen markten 

Van Weele (2005) stelt dat de overheid de grootste inkoper is in Nederland, maar dat 

zij qua professionalisering erg achter ligt op het bedrijfsleven . Dit komt voornamelijk 

doordat publieke overheden zich meer richten op de doelmatigheid en rechtmatigheid 

vanwege politieke belangen, terwijl private sectoren zich directer richten op het 

financiële resultaat. Hun waardepatronen verschillen hierdoor. Uit het onderzoek van 

Smit en Thiel (2002) blijkt dat de zakelijke overheid ten dele bestaat. Het optreden 

van overheden in PPS-projecten wordt gekenmerkt door effectiviteit, innovatie en 

aanpassingsvermogen. In iets mindere mate spelen resultaatgerichtheid en het 

streven naar financiële winst een rol. De zakelijke overheid stelt echter nog steeds 

het algemene belang voorop, zelfs als dat ten koste gaat van de efficiëntie. Dat is 

logisch, omdat de overheid er nu eenmaal voor is om het algemene belang te 

waarborgen (WRR, 2000) 

5.1.2. B2G versus PPS 

Publiek-private samenwerkingen, kortweg PPS, kenmerken zich als een Business-to

Government relationship. Maar kan dit wel? Zoals in bovenstaande paragraaf en in 

schema 10 is aangegeven verschillen beide partijen aanzienlijk in belangen en 

doelstellingen. Klijn en Teisman (2002) verwoorden het als volgt: PPS vermengt de 

twee waardepatronen en zijn daarmee in hun aard hybride organisaties. Volgens 

Jacobs (1992) zouden ze daarmee gedoemd zijn te mislukken. Volgens Klijn en 

Teisman (2002) verloopt een samenwerking tussen overheid en private partijen vaak 

niet succesvol omdat de waardepatronen van beide partijen tot tegengestelde 

strategieën leiden, bijvoorbeeld op het gebied van de perceptie van bepaalde risico's. 

Desalniettemin zijn er vele voorbeelden van samenwerkingsverbanden tussen 

overheden en private partijen. Toevoegend aan de voorgaande aspecten waarin 

publieke en private partijen zich verschillen is kenmerkend voor PPS aanbestedingen 

boven de 25 miljoen euro dat zij worden aanbesteed via de Europese regelgeving. Dit 
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brengt sterke formele procedures met zich mee vanwege de juridische eisen waar zij 

(de overheid) aan moeten voldoen. De keuze van de leverancier hangt dan ook 

samen met de specificaties en criteria die opgesteld zijn voorafgaand aan de 

aanbesteding. Ruimte voor onderhandelen met aanbieders is dus bij EU -

aanbestedingen minimaal (Hoekman, 2005) 

Kort 

Dit onderzoek richt zich op de Business-to-government markt. Een markt waarin de 

overheid participeert als klant en private partijen als aanbieder. De overheid kenmerkt 

zich door in PP5-projecten onder ander de kernbegrippen effectiviteit, innovatie en 

aanpassingsvennogen centraal te stellen. Private partijen focussen zich meer op 

resultaatgerichtheid en financiële winst. Door de verschillende waardepatronen is het 

van belang dat beide partijen open staan voor elkaars kernwaarden en deze zo 

interpreteert in haar organisatie dat er tot een goede samenwerking kan worden 

gekomen. 

5.2. Inkoopgedrag 

In deze paragraaf wordt kort beschreven wie er beslissen in het inkoopproces en hoe 

het interactieproces tussen klant en aanbieder in de industriële markt eruit ziet. 

Reden voor deze paragraaf is het verkrijgen van inzicht in de handelswijze van de 

klant in de industriële markt. Echter moet een aandachtspunt zijn dat de overheid een 

onderdeel is van de industriële markt, maar deze theorie voornamelijk gefocust is op 

de B2B markt. Omdat bij PPS projecten de overheid zich steeds meer wil gedragen 

als private partij wordt deze theorie behandeld en gekeken wordt hoe deze theorie 

toepasbaar is in de B2G markt. 

5.2.1. Decision Making Unit 

Wind en Webster (1972) geven een grote betekenis aan de invloed van 

psychologische, sociale, organisatorische en omgevingsfactoren op het koopproces. 

Ook andere auteurs (bijvoorbeeld Sheth, 1973) hebben in deze zin over 

koopprocessen in organisaties geschreven. Beide beschrijven ook dat 

koopprocessen in organisaties complexe processen zijn welke altijd bestaan uit meer 

dan één persoon. Deze groep wordt in de literatuur aangeduid als 'Decision Making 

Unit, ook wel DMU. Wind en Webster verstaan hieronder: 'Al diegenen die 

participeren in de besluitvorming onder invloed van als gemeenschappelijk ervaren 

doelstellingen en die bereid zijn de risico's verbonden aan de uitkomst van de 

beslissing te aanvaarden. Zoals beschreven in paragraaf 4.1.3. bestaat de 

projectorganisatie van het aanbestedingsproces uit 20 tot 25 personen. Deze 

projectorganisatie is dan ook de DMU van het aanbestedingsproces van het DBFMO

contract. 

Opvallend is dat de modellen die op het gebied van het industriële koopgedrag zijn 

ontwikkeld gerelateerd zijn aan de consumentenonderzoek gestoelde 

benaderingswijze. Volgens deze opvatting tracht men in beschrijvende zin het gedrag 

van de industriële koper vast te leggen, geheel naar analogie van het 

consumentengedrag. Wat in deze modellen volgens van Weele (1994) miskend wordt 

is het feit dat er voor wat betreft het industrieel koopgedrag veeleer sprake is van een 
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interactieproces waarin twee organisaties participeren. Op industriële markten, zo is 

de stelling van van Weele, is er sprake van een veel grotere wederzijdse 

afhankelijkheid en is daarom een analyse van het koopgedrag als interactieproces 

van wezenlijk belang. 

Maar wat zijn kenmerken van een interactieproces? 

Johansson, Häkansson en Wootz (1977) hebben het interactieproces opgedeeld in 

fysieke kenmerken en sociale kenmerken. 

Fysieke kenmerken van de interactie: 

• Het aantal keren dat men met elkaar in contact treedt. 

• De eigenschappen van het object van ruil, ofwel het product. 

• De mate van fonnalisering van het proces (schriftelijk vastlegging, regels en 

voorschriften) 

• Kenmerken van de betrokken partijen. 

Sociale kenmerken van de interactie: 

Dit betreft de wijze waarop het proces zich afspeelt. 

Hoe organisaties tot een zekere interactie komen en onder welke condities 

dit sociale proces kan verlopen. In de tijd gezien zal het interactieproces 

sneller verlopen naarmate men elkaar beter kent en men elkaar meer 

vertrouwen schenkt. 

Wederzijdse aanpassing van de betrokken partijen; gedurende de interactie 

krijgt men meer en meer begrip voor de wederzijdse standpunten en groeit 

men meer naar elkaar toe. 

Citaat uit interview met Dhr. Korkers 14 
: "Belangrijk tijdens dialogen is veel vragen te stellen 

en voorstellen te doen." 

5.2.2. Koopgedrag van de klant in DBFMO 

Bij een DBFMO-aanbesteding koopt de overheid een dienst van een privaat 

consortium. Echter is het niet zo dat wanneer het gebouw klaar is de bouwsom aan 

het private consortium wordt overhandigd. De overheid betaalt bij een DBFMO

contract de beschikbaarheid en de dienst van het gerealiseerde object gedurende de 

gehele looptijd van het contract. Meestal is dit voor een periode van 25 tot 30 jaar. 

Echter voordat de overheid definitief de aanbieder, ofwel het private consortium 

aanwijst gaat hier een periode van ongeveer 2 jaar aan vooraf. Ook wel de 

aanbestedingsfase genoemd. In deze periode moet de overheid een privaat 

consortium 'zoeken' welke de economisch meest voordelige aanbieding biedt. Men 

zou denken dat er een legio aan gesprekken worden gevoerd gedurende deze 

zoektocht om het optimale resultaat te vinden. Echter niets is minder waar. Hieronder 

de kenmerken van het interactieproces tussen de overheid en consortia bij een 

DBFMO-contract. Ingevuld naar aanleiding van de fysieke en sociale kenmerken van 

Johansson, Häkansson en Wootz (1977): 

14 Hoofd van de Huisvesting Dienst Justitiële Inrichtingen (DJ I) 
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Fysieke kenmerken 

1. Het aantal keer dat men met elkaar in 
contact treedt. 

2. De eigenschappen van de ruil ofwel het 
product of dienst. 

3. De mate van formalisering van het 
proces. 

4. Kenmerken van betrokken partijen. 

Soctale kenmerken 

5. De wijze waarop het proces zich 
afspeelt. 

6. Wederzijdse aanpassing van betrokken 
partijen. 

Kenmerken interactieproces OBFMO 

Minimaal aantal contactmomenten tussen klant en 
consortuim. Daarnaast is het~ de mogelijkheid om als 
consortium spontaan contact op te nemen met de klant. 

Een meerjarencontract van 25 tot 30 jaar waarmee 
miljoenen euro's gemoeid gaan. 

De dialogen worden gekenmerkt door procedurele 
kwesties tgvjuridische eisen die een EU-aanbesteding 
met zich meebrengen. 

De dialogen zijn afgebakend. Vooraf moet door het 
consortium worden aangegeven waar de dialogen 
inhoudelijk over moeten gaan. 

PPS aanbesteding. Aanbiedende partij is Privaat en koper 
is een Publieke partij. Zoals in paragraaf 5.1 beschreven is 
hebben deze partijen verschillende waardepatronen. 

De dialogen zijn formeel. Hier wordt door juristen strikt op 
toegezien om concurrentievoordeel te voorkomen. 

Veel wordt in eigen belang gedacht. Risico's worden door 
betrokken partijen zoveel mogelijk ingedekt. Hierdoor 
komen opnieuw de juristen weer in beeld. 

Schema 11 : Interactieproces DBFMO aanbesteding 

Aan de hand van schema 11 kan worden verondersteld dat het inkoopproces van een 

DBFMO aanbestedingsproces strenge procedurele eisen kent en zich kenmerkt als 

een zeer formeel inkoopproces, waarin ruimte voor interacties tussen de aanbieder 

en koper minimaal is. 

5.2.3. Onzekerheden van de klant (Weele, 1994) 

Gezien vanuit de aanbiedende partij zal zij haar kansen op een geslaagd 

interactieproces trachten te vergroten door zich met de activiteiten zoveel mogelijk te 

beperken tot transacties waarin de aansluiting op de behoefte van de afnemers zo 

optimaal mogelijk is. 

Verder kan de aanbiedende partij trachten de situatie waarin de klant zich bevindt, te 

veranderen. Dit kan gebeuren door op drie verschillende soorten van onzekerheid 

van de klant in te spelen: 

Behoefte - onzekerheid. De onzekerheid met betrekking tot de definitie van 

de behoeften. 

Men speelt in op de vraag: 'Kennen we ons probleem en onze behoeften?' 

Men speelt in op de vraag: 'Kopen we wel het juiste product voor ons 

probleem respectievelijk onze behoeften?' 

Transactie - onzekerheid. De onzekerheid met betrekking tot de uitkomst 

van de transactie. 

Men speelt in op de vraag: 'Zal de leverancier wel in overeenstemming met 

de gemaakt afspraken presteren?' 

• Markt - onzekerheid. De onzekerheid met betrekking tot de juiste keuze 

van de leverancier. 

Men speelt in op de vraag: 'Kiezen we uit de groep van aanbieders wel de 

juiste leverancier?' 
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De overheid is opzoek naar een oplossing voor een huisvestingsvraagstuk. Om dit 

probleem op te lossen schakelen zij de kennis van private partijen in. Het doel is om 

synergie tussen de publieke en private partijen te creëren waardoor er meerwaarde 

ontstaat. Vanzelfsprekend komen hier ook onzekerheden bij kijken . Enerzijds bij de 

overheid en anderzijds bij de private consortia. Private consortia worstelen met de 

vraag of zij het juiste product of de juiste dienst aanbieden. Echter kampt de overheid 

met boven beschreven onzekerheden. Het is voor de private consortia onder andere 

de uitdaging om de onzekerheden van de overheid te verminderen waardoor 

logischerwijs ook de onzekerheden van het private consortium zullen verminderen. 

Citaat uit interview met Dhr. Franckena15 
: "Hoe een consortium omgaat met zijn architect 

zegt iets over het consortium." 

Kort 

In de B2G-markt is er sprake van een grote wederzijdse afhankelijkheid en is een 

interactieproces van wezenlijk belang. Johansson, Hakansson en Wootz (1977) 

hebben het interactieproces opgedeeld in fysieke kenmerken en sociale kenmerken. 

Van hieruit gekeken kent het inkoopproces van een DBFMO aanbestedingsfase 

strenge procedurele eisen waarin juristen veel en nadrukkelijk aanwezig zijn. 

Hierdoor kenmerkt het aanbestedingsproces zich als een zeer formeel proces, waarin 

ruimte voor interacties tussen de aanbieder en koper minimaal is. 

Tevens hebben onzekerheden van de klant invloed op het inkoopproces. Door als 

aanbieder in te spelen op de onzekerheden van de klant kunnen deze worden 

gehandhaafd of worden verminderd wat zowel de onzekerheden bij de overheid 

wegmeent als bij de aanbieder. 

5.3. Waarde 

Diamant versus Water 

Tot de negentiende eeuw werd gedacht dat er zoiets als een objectief, eenduidig vast 

te stellen waardebegrip moest bestaan. Maar bepaalde fenomenen konden met het 

objectieve waardebegrip niet worden verklaard. Het klassieke voorbeeld zijn diamant 

en water: hoe kan het zo zijn dat water niets kost ondanks de onmisbaarheid ervan 

voor het menselijk leven, terwijl diamant een hoge prijs heeft maar geen enkel 

gebruiksnut? Anders gezegd, hoe kan een goed met een hoge waarde een lage prijs 

hebben, en vice versa? 

In de negentiende eeuw begon het objectieve waardebegrip plaats te maken voor het 

subjectieve waardebegrip. In het voorbeeld van diamant en water zou men de 

gebruikswaarde van water hoog kunnen noemen. Alle mensen hebben water nodig 

maar het aanbod is blijkbaar zo groot dat de ruilwaarde laag kan blijven. Bij diamant 

geldt het omgekeerde: het aanbod is heel klein en dat zorgt er, ondanks dat de 

gebruikswaarde van diamant heellaag is, voor dat diamant duur is. 

Waarde en prijzen lopen blijkbaar uiteen. Dit komt omdat de waarde van een 

productgoed niet besloten zit in het product maar in degene die het goed waardeert: 

wat de gek ervoor geeft. Een mank huisdier kan voor zijn baasje een gewaardeerde 

15 Projectdirecteur Beleidsontwikkeling PPS&I, rijksgebouwendienst 
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huisgenoot zijn, en voor de fokker onverkoopbaar, dus waardeloos. De subjectiviteit 

van producten geldt ook in de tijd en voor bijvoorbeeld de stemming waarin mensen 

zijn. Zo waardeerl iemand een ontbijt 's morgens over het algemeen hoger dan 's 

avonds. 

In het economische taalgebruik wordt meestal niet gesproken over waarde maar over 

schaarste, behoefte en nut. Deze begrippen hebben hier een betekenis die iets 

afwijkt van het gangbare. Schaarste wordt opgevat als de omstandigheid dat mensen 

altijd meer materiële noden (de zogenaamde behoeften) hebben dan middelen om 

aan deze behoeften te kunnen voldoen . Behoeften worden opgevat als de wens om 

nut aan goederen en diensten te ontlenen door deze in bezit te hebben. Ze kunnen 

primair zijn (voeding, onderdak, veiligheid en voortplanting) maar ook hoger volgens 

de Maslov-hiërarchie (opleiding, ontwikkeling , ontspanning, zelfrealisatie). Omdat de 

behoeften altijd groter zijn dan de middelen om aan deze behoeften tegemoet te 

komen, moet er worden gekozen. Hier komt nut om de hoek kijken. Nut is de mate 

waarin een behoefte wordt bevredigd: een goed geeft de bezitter of gebruiker ervan 

nut, afhankelijk van de persoon. (PSIBouw, 2006) 

Nut bepaalt waarde. Voordat een persoon tot aankoop van een goed overgaat, tracht 

deze persoon een inschatting te maken van het verwachte nut dat het goed zal 

brengen. Op grond hiervan stelt de persoon een waarde van het goed vast, een 

individuele waardering van het goed in geld of een ander ruilmiddel. Waarde voor de 

vragende partij is het verwachte nut van een transactie. Waarde is een afgeleide van 

nut. Nut op zijn beurt wordt bepaald door behoefte. Hieronder schematisch de 

verhoudingen van de verschillende begrippen te zien. 

Subject - • Schaarste · Behoefte -• Nut - · Waarde ~ Prijs 

Uit bovenstaande theorie kan worden geconcludeerd dat het definiëren van waarde 

dat afhankelijk is van nut (behoeftebevrediging) betekend dat waardebegrippen niet 

objectief kunnen zijn. 

De waarde van een product of dienst wordt door de klant op basis van verschillende 

soorten inspanningen bepaald en zodoende maakt deze de afweging om een dienst 

al dan niet te willen consumeren of op zoek te gaan naar een andere dienstverlener 

of alternatief. De prijs (dit is niet noodzakelijkerwijs uitsluitend de financiële prijs) van 

een dienst wordt aangeduid als waarde van een dienst. Evenals eerder beschreven 

theorie veronderstellen de Vries & Goud (2003) dat het van belang is te weten dat de 

waardebepaling van een dienst niet door de organisatie of het management wordt 

vastgesteld maar duidelijk een subjectief oordeel van de klant is. 

Oplossingen voor problemen 

Als deze bovenstaande theorie vanuit klantperspectief wordt bekeken kan volgens 

Grönroos (2001) gesteld worden dat klanten geen diensten of producten kopen, maar 

zij kopen feitelijk gebruikersgemak of oplossingen en hebben over de aanschaf 

hiervan, verwachtingen . Deze oplossingen zijn dus de behoeften van de klant. Het 

door de klant waargenomen gebruikersgemak is aan te duiden als een door de 

gebruiker waargenomen dienstverlening die voor die klant waarde heeft. Klanten 

zoeken voor hun problemen oplossingen , daarom is het ook van belang dat 
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aanbieders van diensten geen diensten of producten aanbieden maar passende 

oplossingen voor problemen van klanten. 

Citaat uit interview met Dhr. van Marken 16 
: "Als aanbestedende dienst ben je op zoek naar 

een consortium dat oplossingsgericht denkt. Wij hebben een probleem en willen graag samen 

met een consortium naar een passende oplossing zoeken. • 

Hoe de klant deze 'oplossingen' krijgt en welke waarde hiermee geleverd wordt voor 

de klant, is afhankelijk van de manier waarop en de mate waarin de klant waarde 

toekent aan de dienst van de aanbieder; 'the customers' own value-generating proces 

(Grönroos, 2001 ). 

Maar de oplossing die geboden kan worden hoeft niet te betekenen dat dit het 

antwoord is waarover de klant uiteindelijk tevreden is. Buiten de 'behoefte' heeft de 

klant ook 'wensen' in relatie tot 'hoe' de dienst wordt aangeboden. Het unieke patroon 

van behoeften en wensen bepaalt het waardesysteem van de klant. Vanuit dit 

waardesysteem bepaalt de klant welke van de beschikbare mogelijkheden leiden tot 

het oplossen van het eigen probleem, en welke beslist niet (voor die klant) . Bij het 

afwegen van de verschillende beschikbare alternatieven weegt de klant mee hoe de 

dienst tot stand komt (internal value-generating processes) waarop van invloed is hoe 

de dienst tot stand wordt gebracht door de aanbieder (het productieproces) en hoe de 

dienst wordt aangeboden (Grönroos, 2001). In de volgende paragraaf zal hier verder 

op in worden gegaan. 

Segment of One 

Volgens Doyle (2002) is kennis van de behoeften, de wensen, de waardesystemen 

en de waarde-bepalingsprocessen van klanten van vitaal belang voor aanbieders om 

oplossingen voor klantproblemen zodanig aan te bieden dat deze oplossingen 

matchen met de klantverwachting en leiden tot klanttevredenheid . Ongeacht welke 

bedrijfsmatige indeling gehanteerd wordt, de klant wenst van de aanbieder een 

benadering alsof de klant deel uitmaakt van het segment of one (Grönroos, 2001 ). 

Volgens het onderzoek van PSIBouw (2006) is waardebepaling geen exacte 

wetenschap. Vanwege de individuele waardebeleving van actoren in een multi actor 

besluitvormingsomgeving is er sprake van "sociaal constructivisme"; er is niet één 

waarheid, maar men spreekt af hoe de waarheid eruit ziet. 

Kort 

Waarde is geen eenduidig begrip. Na bestudering van de literatuur kan verondersteld 

worden dat waarde een subjectief begrip is en voornamelijk bepaald wordt door de 

behoefte van de klant en het verwachte nut van de transactie. Ofwel de oplossing die 

de klant krijgt voor haar probleem. Omdat deze behoefte en nut per persoon 

verschillen is de waarde ook subjectief. Echter speelt niet alleen het eindresultaat een 

rol, maar ook de wensen tot hoe het eindresultaat tot stand moet komen is van 

invloed op de waarde die de klant toekent aan het product of dienst. Klanten zoeken 

voor hun problemen oplossingen, daarom is het ook van belang dat aanbieders van 

diensten geen diensten of producten aanbieden maar passende oplossingen voor 

problemen van klanten. De klant wenst daarom van de aanbieder een benadering 

alsof de klant deel uitmaakt van het segment of one. 

16 Hoofd PPS & assetmanagement Ministerie van financiën 
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5.4. Klantwaarde 

Waarom wil je als onderneming klantwaarde creëren? 

Heskeft e.a. (1997) beantwoord deze vraag als volgt; 

Door te voldoen aan de klantwaarde zorgt dit voor 

klanttevredenheid. Wanneer klanttevredenheid ontstaat, 

zorgt dit voor klantloyaliteit. Klantloyaliteit zorgt op haar 

beurt voor concurrentievoordeel welke resulteert in winst 

en groei voor de onderneming. Wat als hoofddoel geldt 

voor private partijen. 

5.4.1. Theorieën klantwaarde 

Maar wat is klantwaarde? In de literatuur zijn diverse theorieën te vinden over wat 

klantwaarde is. Grönroos (2001) veronderstelt al in de vorige paragraaf dat de klant 

waarde bepaalt op basis van het waargenomen gebruikersgemak en daarbij ook hoe 

tot dit gebruikersgemak is gekomen. Hieronder een opsomming van enkele theorieën 

welke iets zeggen over klantwaarde. 

De Vries, van Helsdingen en Kasper (2001): 

Klantwaarde, zo stellen zij is een kernbegrip aan de vraagzijde en is de 

waargenomen waarde van een dienst voor de klant. Klantwaarde is een maatstaf van 

hoeveel de klant bereid is te betalen voor een dienst of een goed. 

Heskeft e.a. (1997) gaan dieper in op het begrip klantwaarde: 

Volgens Heskelt e.a. (1997) verwijst het begrip 'klantwaarde' naar de som van alle 

functionele en emotionele 'voordelen' die een klant van een aanbieder ontvangt, 

afgezet tegen de 'kosten' die hij of zij daarvoor moet opbrengen. Waarde welke 

toegevoegd wordt vanuit de organisatie moet daadwerkelijk ook zo door de klant 

gepercipieerd worden. De centrale opstelling van de klant komt tot uiting in de 

klantwaardevergelijking van Heskelt e.a. (1997), zie afbeelding 12. 

r ----- ---- ~ r------------------ -- ---- - --
Resultaat 
Wat krijg je? 

1 I 
I I ,+, 

Proces 
Hoe krijg ik het? 
Interacties, Responsiviteit, 

+ 
Emotie 
Wat voel ik erbij? 

A-oducten en diensten 1 1 
1 

Visualisaties, Leveringsprocessen 

lrrago, Reputatie, Ervaring, 

Betrouwbaarheid 

Klantwaarde I 

.---------, I 
Prijs 
Hoeveel kost het? 
A-ijsstellling 

__________ ... 

Harde elementen 

+ 
Moeite 
Wat moet ik ervoor doen? 
lijd, 81ergie, Onveiligheid, 

Service, Onzekerheid 

Zachte elementen 

Afbeelding 12: Klantwaardevergelijking. Afkomstig uit Service Management Magazine, editie juli 2002 
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Klantwaarde bestaat uit de harde en zachte elementen. Waarvan de harde elementen 

bestaan uit het resultaat en de prijs. De zachte elementen bestaan uit het proces, 

emotie en de moeite. In bijlage 111 is een uitgebreide beschrijving van de 

klantwaardevergelijking. 

Treacy en Wiersema (2002): 

Zij beschrijven het begrip klantwaarde als de som van de voordelen die een klant 

door een aankoop geniet minus de geïnvesteerde kosten. De kosten bestaan zowel 

uit de financiële kosten voor het aanschaffen en het onderhoud, als uit de tijd die 

wordt gespendeerd aan aanschaf, fouten en ongemak. 

Alsem (2001) : 

Stelt dat klantwaarden betrekking hebben op de waarde die gebruikers ontlenen aan 

producten of diensten. Alsem (2001) verwijst echter naar Woodruft ( 1997) die 

klantwaarden beschrijft als een 'means-end' model (doel-middel model): een klant 

koopt en gebruikt een product of dienst om via de gevolgen van de 

producteigenschappen doelen te behalen. Men is dus opzoek naar oplossingen voor 

hun probleem. 

Afbeelding 13: Hiêrarchisch klantwaardemodel van Woodruif (1997) 

Citaat uit interview met Dhr. van Marken17
: "Consortia moeten gedurende het ontwerpproces 

zich focussen op de primaire behoefte c.q. doelen van de eindgebruiker." 

Thomasson (2002): 

Thomassen veronderstelt dat elke klant, of het nu een consument of een 

bedrijfsmatige klant is, waar voor zijn geld wil krijgen . Hij wil tevreden zijn met de 

waar die hij heeft gekregen in relatie tot de prijs die hij hiervoor heeft betaald; beide 

moeten in balans zijn. De waar die de klant belangrijk vindt, kan per klant en per 

situatie verschillend zijn. Het enige verschil dat Thomassen heeft met de 

klantwaardevergelijking van HeskeU is dat hij 'Proces' uitsplitst in 2 categorieën 

waaronder relatie en service. En kosten bundelt, terwijl deze in de 

klantwaardevergelijking uitgesplitst wordt in prijs en moeite. 

17 Hoofd PPS & assaimanagement Ministerie van financiên 
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Afbeelding 14: Waardevergelijking van Thomassen 

Kort 

Diverse auteurs hebben hun theorieën over hoe klantwaarde ontstaat en waar deze 

uit bestaat. In dit onderzoek wordt de volgende definitie voor klantwaarde gehanteerd: 

Klantwaarde bestaat uit alle functionele en emotionele 'voordelen' die een klant 

ontvangt gedeeld door de 'kosten' die hij daarvoor moet opbrengen. 

Gekozen is om de klantwaardevergelijking van Hesket e.a. (1997) te gebruiken in het 

verdere onderzoek, omdat deze vergelijking grotendeels alle bestudeerde literatuur 

over klantwaarde omvat. Daarbij is de vergelijking duidelijk en toegankelijk, omdat 

door simpele voorbeelden uit het dagelijkse leven kan worden aangeduid hoe 

klantwaarde is opgebouwd. Er is niet gekozen voor de klantwaardevergelijking van 

Thomassen (2002), omdat deze meer gericht is op de B2C markt. 

Op basis van de klantwaardevergelijking van Hesket kan verondersteld worden dat 

op een vijftal manieren de klantwaarde kan worden verhoogd. Ofwel, er zijn vijf 

manieren om de klant te verleiden : 

Door de nadruk te leggen op de harde elementen: 

1. Het verhogen van de kwaliteit van het resultaat met behulp van: 

- Producten en diensten 

2. Het verlagen van de prijs met behulp van: 

- Prijsstelling 

En/of de nadruk te leggen op de zachte elementen: 

3. Het verhogen van de kwaliteit van het proces met behulp van: 

- Responsiviteit 

- Interactiemomenten 

- Visualisaties 

4. Het verhogen van de waardering van de emotie met behulp van: 

-Imago 

- Betrouwbaarheid 

-Reputatie 

5. Het verlagen van de moeite, ofwel het verhogen van de service met behulp van: 

-Tijd 

-Energie 

- Onzekerheden 

-Sores 

- Onveiligheid 
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5.5. Conclusie 

Uit de literatuurstudie zijn een 

aantal belangrijke bevindingen naar 

voren gekomen. In deze paragraaf 

een opsomming van de 

belangrijkste bevindingen en 

literatuur die gebruikt word in het 

verdere onderzoek. 

Waardepatronen 

Burgers (2006) 

Belangrijk is dat partijen met verschillende waardepatronen open moeten staan voor 

elkaars kernwaarden en zij deze zo interpreteert in haar organisatie dat er tot een 

goede samenwerking kan worden gekomen. In het bijzonder in de B2G markt, omdat 

daar sprake is van grote wederzijdse afhankelijkheid. Publieke en private partijen 

moeten gezamenlijk een project realiseren, waarbij de private partijen de waarden 

van de publieke partijen moeten verwerken in het aan te bieden product. In het 

bijzonder moeten de private partijen dus de waardepatronen van de publieke 

overheid kennen om een passend product te realiseren. Het kennen van deze 

waarden is daarbij essentieel. 

Subjectief 

Echter is waarde een subjectief begrip en wordt voornamelijk bepaald door de 

behoefte van de klant en het verwachte nut van de transactie. Daarom is het van 

belang dat private partijen geen diensten of producten aanbieden maar passende 

oplossingen voor problemen van klanten. Het creëren van klantwaarde is het 

hoofddoel, omdat je op deze manier de beste oplossing voor het probleem van de 

klant kan realiseren. Door het creëren van klantwaarde kan de klant worden verleid. 

Juridische dominantie 

Tot slot een belangrijke bevinding wat betreft de invloed van de strenge procedurele 

eisen die het aanbestedingsproces kent. In dit proces zijn juristen veel en nadrukkelijk 

aanwezig. Hierdoor kenmerkt het aanbestedingsproces zich als een zeer formeel 

proces, waarin ruimte voor interacties tussen de aanbieder en klant minimaal is. 

Verder onderzoek 

Voor consortia zijn er vijf mogelijke kansen om de klant te verleiden. In het verdere 

onderzoek zal worden gekeken naar de invloed van de zachte elementen, proces, 

emotie en moeite. Deze elementen zullen worden geconfronteerd met uitspraken uit 

de praktijk. Dit met als doel om te onderzoeken of inderdaad de zachte elementen 

invloed hebben op de klantwaarde zoals in de theorie wordt beschreven. 
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H6. Confrontatie 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de confrontatie tussen de theorie, welke in hoofdstuk 5 is 

besproken, en de praktijk beschreven. De confrontatie wordt gemaakt tussen zachte 

elementen van de klantwaardevergelijking (zie afbeelding 12, paragraaf 5.4.1.) en 47 

uitspraken van klanten uit de praktijk. In een confrontatiematrix worden elementen uit 

de externe omgeving (kansen & bedreigingen) geconfronteerd met de interne 

competenties (sterkte en zwakten) binnen de organisatie. Hierbij wordt van buiten 

naar binnen gekeken. 

Doel van deze confrontatie is het bestuderen welke kansen de zachte elementen 

hebben in het aanbestedingsproces. Deze kansen worden geconfronteerd met de 

interne zwakten van het consortium van BAM. Door deze kansen en zwakten met 

elkaar te confronteren kunnen straks uitspraken gedaan worden hoe zwakke punten 

zodanig kunnen worden versterkt of geneutraliseerd dat er kansen worden gecreëerd. 

Door deze zwakke punten te versterken of te neutraliseren wordt dus klantwaarde 

gecreëerd. Meer over deze theorie in bijlage IV. 

6.1. Confrontatie 

In bijlage V is een lijst met 47 uitspraken te vinden. Deze uitspraken zijn afkomstig uit 

interne en externe evaluatierapporten van de PPS 'renovatie van het Ministerie van 

Financiën' en uit open interviews, afgenomen met klanten van het consortium. De 

volgende interviews zijn gehouden: 

Naam Bedrijf Funche 

Dhr. W. Franckena Rijksgebouwendienst Hoofd PPS en Innovatie Rgd 

Dhr. P. Marken Ministerie van Financien Hoofd PPS en assetmanagement 

Dhr. J. Korkers Dienst Justiliele Inrichtingen Hoofd huisvesting DJI 

Mevr. H. van Wijnen Rijksbouwmeester Adviseur Rijksbouwmeester 

Dhr. F. Roeters van Lennep KPMG Financieel adviseur PPS projecten 

De uitwerking van de open interviews zijn te vinden in bijlage I. Ter afbakening is 

gekozen om alleen te kijken naar Dienst Justitiële Inrichtingen en de Belastingdienst. 

Tijdens de afstudeerperiode waren diverse PPS aanbestedingen van de 

Belastingdienst actief. Door de strenge juridische procedures die gepaard gaan met 

de aanbesteding is het niet gelukt om een interview met de Belastingdienst te 

organiseren. 

6. 1. 1. Werkwijze 

Allereerst zijn alle uitspraken onder elkaar gezet waarna achter deze uitspraken een 

matrix is gemaakt met de zachte elementen proces, emotie en moeite die voorkomen 

in de klantwaardevergelijking (uitgesplitst in responsiviteit, interactiemomenten, 

visualisaties, betrouwbaarheid, imago, ervaring, reputatie, onzekerheden, tijd, zorgen, 

energie en veiligheid, zie afbeelding 12, paragraaf 5.4.1. ). Deze zachte elementen 

zijn vervolgens geconfronteerd met de uitspraken. Na het invullen van de matrix is 

een selectie gemaakt van de zachte elementen welke de meeste kansen kunnen 

bieden voor het creëren van klantwaarde. Deze zachte elementen zijn in schema 15 

omschreven. 
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De zes zachte elementen van de klantwaardevergelijking 

Onderdeel Proces 

Responsiviteit: 

Interactie moment: 

Visualisaties: 

Onderdeel Emotie 

Betrouwbaarheid: 

Imago: 

Onderdeel Moeite 

Onzekerheden: 

De mate waarin het consortium reageert op de verkregen 

informatie van of over de klant en hoe hij anticipeert op 

omgevingsveranderingen van en bij de klant. 

De fysieke contactmomenten tussen de klant en het 

consortium gedurende het aanbestedingsproces. 

Berust zich op beelden en tastbaarheden die tijdens het 

aanbestedingsproces worden getoond. 

De mate van betrouwbaarheid, dan wel persoonlijk 

(het consortium), de informatieverstrekking als de 

deugdelijkheid van de aangeboden dienst of product. 

Beeld en idee dat de klant van het consortium heeft. 

Inspelen op diverse onzekerheden waar de klant zich zorgen 

om maakt, zoals 'kies ik het juiste consortium?' en 'biedt het 

consortium de juiste oplossing voor mijn probleem?' 

Schema 15: de zes zachte elementen 

Afhankelijkheid en invloedrijkheid zachte elementen 

De zachte elementen beschreven in schema 15 zijn: Responsiviteit, 

interactiemomenten, visualisaties, betrouwbaarheid, imago en onzekerheden. Zij zijn 

dé zachte elementen waarmee het BAM consortium klantwaarde kan creëren. Echter 

zijn deze zes elementen wel afhankelijk van elkaar. De afhankelijkheid van deze 

zachte elementen is bepaald met behulp van een oorzaakgevolg schema (Schaefer 

en Tienen, 2001 ). Op deze manier wordt duidelijk hoe de verhoudingen van de zes 

zachte elementen ten opzichte van elkaar liggen. 

In afbeelding 16 is het oorzaakgevolg schema weergegeven. Gekeken is naar welke 

veranderingen bij de zachte elementen plaatsvinden (gevolgen) als er een ander 

zacht element wordt beïnvloed (oorzaak). In het oorzaakgevolg schema zijn 2 rode 

lijnen getekend. De horizontale rode lijn geeft aan dat geen enkel zacht element 

invloed heeft op de responsiviteit. De verticale rode lijn geeft aan dat alle zachte 

elementen invloed hebben op de klantwaarde. Dit laatste is eveneens al bevestigd 

vanuit de theorie. Door inzicht te hebben in de afhankelijkheid en invloedrijkheid van 

de zachte elementen kan een stroomschema worden gemaakt, waarin in één 

oogopslag kan worden gezien wat de invloedrijkste zachte elementen zijn om 

klantwaarde te creëren. In afbeelding 17 is dit betreffende stroomschema 

weergegeven. 

AfstudeeiScriptie Angela van Nordennen 43 



Uit het stroomschema valt op te maken dat de zachte elementen uit het proces 

(responsiviteit, interactiemomenten en visualisaties) het invloedrijkst zijn. Worden 

deze elementen beïnvloed dan heeft dit vervolgens invloed op de betrouwbaarheid, 

het imago en de onzekerheden van de klant. 
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Afbeelding 16: oorzaakgevolg schema zachte elementen 

Afbeeldin11 17: Stream Dia11nosic Chart van de zachte elementen 
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6.1.2. Voorbeelden 

In bijlage V zijn de 47 uitspraken met de zes zachte elementen geconfronteerd. In 

deze paragraaf zullen 2 voorbeelden worden gegeven hoe de confrontatiematrix is 

ingevuld. Aan de hand van de uitspraken is bepaald welk zacht element deze 

utspraak heeft gevoed. Aan de hand daarvan is met behulp van het stroomschema 

die in afbeelding 17 is weergegeven bepaald op welke zachte elementen de uitspraak 

vervolgens invloed heeft. De verantwoording van de positionering in de 

confrontatiematrix is in bijlage VI beschreven. 

Voorbeeld 1 

Uitspraak uit intern evaluatie rapport Ministerie van financiën: 

" BAM is er niet in geslaagd om zich als 1 part1j te presenteren." 

De klant heeft het consortium van BAM niet als 1 partij ervaren . Dat beeld moet zijn 

opgeroepen in de interactiemom enten, omdat dit de enige mogelijkheid is dat de klant 

het consortium kan spreken en zien. Volgens het stroomschema dat in afbeelding 17 

is weergegeven heeft dit vervolgens invloed op de visualisaties, betrouwbaarheid, 

imago en de onzekerheden van de klant. 

Zachte elementen 
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Voorbeeld 1 

Voorbeeld 2 

Uitspraak van dhr. Franckena, Projectdirecteur beleidsontwikkeling PPS&I, 

Rijksgebouwendienst: 

" Consortia gaan nonchalant om met de verkregen letdraad. " 

De klant geeft aan dat consortia nonchalant omgaan met de leidraad, ofwel de 

informatie die door de klant wordt verstrekt. In de leidraad staan onder andere de 

scope en visie van de klant beschreven. De klant ervaart echter dat de consortia deze 

leidraad niet grondig bestuderen. De responsiviteit van de consortia wordt door de 

klant niet optimaal ervaren. Doordat consortia nonchalant met de leidraad omgaan 

heeft dit op basis van het stroomschema gevolg voor de overige vijf zachte 

elementen. 

De overige 47 uitspraken zijn op dezelfde wijze benaderd. Deze confrontatiematrix is 

te vinden in bijlage V. 
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Zachte elementen 
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Consortia gaan nonchalant om met de verkregen leidraad. x x x x x x 

Voorbeeld 2 

Kort 

Responsiviteit, interactiemomenten, visualisaties, betrouwbaarheid, imago en 

onzekerheden zijn dé zachte elementen waarmee klantwaarde kan worden 

gecreëerd. Daarnaast is gebleken dat de zachte elementen uit het onderdeel proces 

(responsiviteit, interactiemomenten en visualisaties) de invloedrijkste elementen zijn. 

Waarvan de responsiviteit van het consortium het invloedrijkst wordt beschouwd en 

de overige zachte elementen beïnvloed. 
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H7. Diagnose 

Inleiding 

Consortia hebben moeite om de klant in het DBFMO-contract te verleiden. 

Logischerwijs volgt dan de vraag waarom consortia de 'DBFMO-klant' niet kunnen 

verleiden. Allereerst zal in dit hoofdstuk de bevindingen van de confrontatiematrix uit 

hoofdstuk 6 worden beschreven en daarop volgend de diagnose. 

7.1. Bevindingen confrontatiematrix 

De elementen die gebruikt zijn om met de uitspraken te confronteren zijn elementen 

van sociale aard. Kenmerkend voor deze is dat zij subjectief zijn en dus moeilijk te 

meten zijn. Want in hoeverre speelt het imago van een consortium mee om de klant 

te verleiden? Uitsluitend kan worden gezegd dat het invloed heeft, maar in welke 

mate is niet te zeggen en wordt in dit onderzoek niet verder behandeld . 

Alle 47 uitspraken kunnen worden gekoppeld aan tenminste 1 van de 6 zachte 

elementen uit de klantwaardevergelijking. Hiermee kan verondersteld worden dat de 

klant niet uitsluitend kijkt naar het eindresultaat en de daarbij horende prijs, ofwel de 

harde elementen, maar dat de zachte elementen ook van invloed zijn op de 

klantwaarde. De zachte elementen kunnen de klantwaarde enerzijds verhogen en 

anderzijds verlagen. 

Van de 6 elementen worden een drietal nader besproken. Voor deze drie is gekozen, 

omdat uit het stroomschema in paragraaf 6.1 .1. en de confrontatiematrix blijkt dat 

deze elementen het invloedrijkst zijn en de overige drie zachte elementen 

beïnvloeden. Daarom verdienen deze drie zachte elementen nadere toelichting. Zij 

zijn de kansen voor het consortium van BAM om klantwaarde te creëren. 

Responsiviteit 

Responsiviteit heeft het woord respons in zich zitten. Respons betekent volgens van 

Dale18
: 'Antwoord op een uitwendige prikkel, een uitdaging, oproep'. Responsiviteit 

kan vervolgens verwoord worden als de manier hoe een persoon of organisatie 

reageert op een prikkel van buitenaf. 

Enchevort en Derksen (1998) kenmerken een responsieve organisatie als een 

organisatie die: 

1. communiceert, dit wil zeggen voorlichting geeft, openheid toont, 

mogelijkheden voor tweerichtingsverkeer creëert. 

2. openstaat voor de articulatie van behoeften, problemen en klachten van 

bestuurden, dit wil zeggen luistert, signaleert, klachten opneemt, 

doorverwijst en agendeert. 

3. adequaat reageert, dit wil zeggen afstemt op vragen en prioriteiten van 

bestuurden of de gemeenschap als geheel, inspeelt op specifieke behoeften 

van groepen of individuen, flexibel en dynamisch is . 

" www vandale nl geraadpleegd 
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4. verantwoording aflegt, dit wil zeggen aanspreekpunt is voor bestuurden, 

aanspreekbaar is op haar handelen en keuzen. 

Kort samengevat komen de volgende verschijningvormen voor responsiviteit naar 

voren: 

Communiceren 

Luisteren 

Signaleren 

Opnemen klachten en verwerken 

Adequaat reageren 

Inspelen op behoeften 

Flexibel 

Dynamisch 

Verantwoording afleggen 

Belangrijk aandachtspunt is dat de verschijningsvormen van responsiviteit zowel op 

individueel niveau van toepassing zijn als op gemeenschappelijk niveau. Ofwel op 

consorti urnniveau. 

Hieronder 3 uitspraken van klanten die alles te maken hebben met responsiviteit. 

Adequaat reageren en inspelen op behoeften zijn verschijningsvormen welke bij de 

eerste uitspraak niet juist zijn toegepast. Luisteren en signaleren zijn 

verschijningsvormen die ontbraken bij de tweede uitspraak. En tot slot geeft de derde 

uitspraak de relevantie van het signaleren en inspelen op behoefte weer. 

Uitspraak uit interview met Dhr. Franckena 19 
: "Consortia gaan nonchalant om met de 

leidraad." 

Uitspraak uit intern evaluatierapport klanf0
: "De cultuur van Minfin heeft het consortium niet 

goed begrepen. Naar idee van de klant is deze wel door middel van de juiste input duidelijk 

gemaakt." 

Uitspraak uit interview met mevr. van Wijnen 21
: "Het ambitiedocument is al ware een 

ingrediëntenlijst waarbij je de beste architect moet zien te vinden die deze ingrediënten kan 

bereiden". 

Interactiemoment 

De interactiemomenten die het consortium en de klant hebben zijn schaars 

gedurende het aanbestedingstraject, maar desalniettemin wel erg belangrijk. Voor 

zowel de klant als het consortium zijn dit de momenten om elkaar beter te begrijpen. 

Echter kunnen interacties het proces bevorderen, maar ook belemmeren. Bij 

interactie blijkt ook luisteren een belangrijke vaardigheid. Tillema en van der 

Westhuizen (2003) beschrijven in deze het belang van openheid van geest en hart. 

En in dialoog, die worden gekenmerkt door aspecten als opnemingsvermogen en 

luisteren met aandacht en respect. Eveneens is responsiviteit dus ook een belangrijk 

aspect tijdens interactiemomenten. 

19 Hoofd PPS & Innovatie Rijksgebouwendienst 
20 Evaluatierapport op basis van BAFO Renovatie Ministerie van Financiên 
21 Algemeen adviseur rijksbouwmeester 
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Zoals beschreven is in hoofdstuk 5, schema 11, kenmerken de interactiemomenten in 

de aanbestedingsfase zich door diverse juridische procedures. Daarin wordt onder 

andere het tijdstip en de tijdsduur van de interactiemomenten door de klant bepaald. 

Het consortium heeft zich te houden aan de procedures omtrent de 

interactiemomenten, waardoor het voor het consortium moeilijk is om deze momenten 

zelf in te richten. 

De eerste uitspraak geeft weer dat een interactiemoment is verloren gegaan. De klant 

en het consortium van BAM hebben elkaar niet begrepen. Vervolgens geeft de 

tweede uitspraak weer dat de houding van consortia ook een rol speelt. 

Uitspraak uit extern evaluatierapport klanf2
: "Het was echter niet duidelijk waar BAM naar 

toe wilde tijdens de onderhandelingsfase, er is veel besproken zonder directe koppeling." 

Uitspraak uit interview met Dhr. Korkers 23
: "Eigenwijze houding zorgt voor iffitatie". 

Visualisaties 

Visualisaties zijn middelen om de klant iets duidelijk te maken. Visualiseren helpt bij 

het expliciteren van impliciete kennis. 

Wat maken visualisatie nu zo belangrijk? 

Geheugenkracht I fantasie database: een deel van onze herinneringen wordt 

volledig bewaard in beeldtaal. Door de beeldtaal aan te scherpen kunnen we 

veel gebruik maken van deze schat aan informatie. 

lnformatieverwerkingskracht: beeldtaal werkt veel holistischer en ook veel 

sneller dan woordtaaL A picture is a thousand words. 

Geveelskracht wanneer je werkt met beelden zit je altijd dicht bij het gevoel. 

Beelden raken je gevoelswereld . 

Aantrekkingskracht van wensbeelden: van de verbeelding van een gewenste 

werkelijkheid, een mogelijk toekomstbeeld. Dit wekt energie op. 

Communicatiekracht beelden hebben een heel sterke communicatiekracht 

Bij elk innovatieproces zijn de beelden, soms metaforen, die men oproept 

een krachtig instrument voor verandering. (Booijink-Kemma, 2006) 

Een beperking van de toepassing van de visualisatietechnieken is dat ze alleen 

kunnen worden gebruikt wanneer er interactiemomenten tussen klant en consortium 

zijn en op momenten dat consortia documenten moeten inleveren. Visualisaties 

spelen in het bijzonder in op de emotie van de klant. 

Uitspraak mevr. H. van Wljnen 24
: "Wij zijn uiteraard geen robotten en natuurlijk wordt je geleid 

door emotie als je een mooie maquette ziet staan. " 

Echter moet er wel input zijn om goede visualisaties te kunnen maken. Hiervoor is 

een hoge kwaliteit van de responsiviteit van het consortium en de interactiemomenten 

tussen de klant en consortium van belang. 

22 Evaluatierapport op basis van BAFO Renovatie Ministerie van Financiên 
23 Hoofd huisvesting Dienst Justitiêle Inrichtingen (DJ I) 
24 Algemeen adviseur Rijksbouwmeester 
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7.2. Diagnose 

Op basis van literatuur en de confrontatie kan verondersteld worden dat niet alleen de 

harde elementen belangrijk zijn maar ook de zachte elementen belangrijk zijn om 

klantwaarde te creëren. Met de confrontatie is aangetoond dat voornamelijk de 

zachte elementen als de kwaliteit van de responsiviteit, interactiemomenten en 

visualisaties de klantwaarde beïnvloeden. Door extra aandacht aan deze elementen 

te geven kan als consortium kansen worden gecreëerd. De mate van invloed is 

moeilijk te bepalen, omdat de elementen allereerst subjectief zijn en ten tweede zijn 

de elementen afhankelijk van elkaar. Wanneer aandacht besteedt wordt aan de 

zachte elementen dan zal dat positieve invloed hebben de klantwaarde. Door het 

voeren van kwalitatief goede interacties kunnen de waarden van de klant worden 

achterhaald, waarmee de klant verleidt kan worden. Dit geldt eveneens voor de 

responsiviteit en de visualisaties waarmee de klant kan worden verleidt. Wanneer 

deze zachte elementen kwalitatief goed worden uitgevoerd dan zal dit, op basis van 

het stroomschema (afbeelding 17), positieve gevolgen hebben voor de 

betrouwbaarheid, het imago en de onzekerheden van de klant. 

De zachte elementen zijn echter alleen van toepassing bij geïntegreerde 

contractvormen, zoals DBFMO. In traditionele contractvormen concurreren private 

partijen a/leen op basis van de laagste prijs, ofwel de harde elementen. Bij 

geïntegreerde contractvormen wordt gezocht naar de beste prijs-kwaliteitverhouding 

en zijn de zachte elementen hulpmiddelen om de beste prijs-kwaliteitverhouding aan 

te bieden. Echter ontbreekt het besef bij consortia over de invloedrijkheid van de 

zachte elementen. Dit onbrekende besef komt waarschijnlijk doordat BAM van 

oorsprong een bouwer is welke concurreert alleen op basis van de laagste prijs. Het 

consortium van BAM zal eigen moeten worden met de zachte elementen, zodat de 

klantwaarde zal stijgen en het consortium van BAM de klant kan verleiden door het 

aanbieden van een eindproduct dat perfect aansluit op de waarden van de klant. 

Ofwel, het passende antwoord op de vraag van de klant. 

Kort 

Het doel van een DBFMO-aanbesteding is het vinden van de economisch meest 

voordelige aanbieding. Om als consortium deze economisch meest voordelige 

aanbieding te kunnen aanbieden zal men de waarden van de klant moeten weten. In 

het bijzonder zijn de zachte elementen responsiviteit, interactiemomenten en 

visualisaties elementen welke klantwaarde creëren, maar eveneens hulpmiddelen zijn 

om klantwaarden te herkennen. Zij dienen daarom intensief gebruikt te worden 

gedurende het aanbestedingsproces om de klant te verleiden. Echter door jarenlange 

ervaring in de traditionele aanbestedingsprocessen van gebouwgebonden projecten 

heeft het consortium van BAM moeite om deze elementen te integreren in haar 

proces, waardoor kansen niet worden benut. 
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DEEL 111 Ontwerp 
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H8. Advies 

Inleiding 

In de voorgaande twee hoofdstukken zijn twee belangrijke bevindingen gedaan. 

Allereerst dat de zachte elementen uit de klantwaardevergelijking invloed hebben op 

de klantwaarde. In het bijzonder de kwaliteit van de responsiviteit, 

interactiemomenten en visualisaties zijn elementen welke de klantwaarde 

beïnvloeden. Ten tweede blijkt dat het consortium van BAM moeite heeft om deze 

zachte elementen te integreren in het aanbestedingsproces. 

Het advies naar het consortium van BAM spreekt enigszins voor zichzelf. Het 

consortium van BAM zal allereerst moeten beseffen dat met behulp van de zachte 

elementen de klantwaarde kan worden beïnvloed. Vervolgens moet men de zachte 

elementen integreren in het aanbestedingsproces, waardoor het verleiden van de 

klant een competentie wordt van het consortium. 

Om het advies meer gewicht te geven wordt een oplossing aangedragen over hoe de 

zachte elementen kunnen worden geïntegreerd in het aanbestedingsproces van 

DBFMO. Deze oplossing zal in de volgende paragraaf worden besproken. 

8.1. Zoektocht naar het passende antwoord 

Het aanbestedingsproces van de geïntegreerde contractvorm DBFMO is een proces 

waarin vooraf niet vaststaat hoe het eindresultaat is vormgegeven. Doordat vanuit de 

klant geen specifieke vraag wordt neergelegd kan het consortium niet direct een 

passend antwoord geven. Het aanbestedingsproces kan zodoende gezien worden als 

een zoektocht naar een passend antwoord voor de klant. Tijdens deze zoektocht 

moet gezocht worden naar de waarden van de klant, ofwel het creëren van 

klantwaarde, om dit passende antwoord te kunnen bieden. Uit hoofdstuk 7 is 

gebleken dat de zachte elementen, elementen zijn waarmee klantwaarden gecreëerd 

worden en kunnen worden herkend. 

De relevantie van het integreren van deze zachte elementen in het 

aanbestedingsproces is hiermee gegeven. Deze manier van aanbesteden is tot op 

heden niet tot nauwelijks toegepast in de bouwwereld en zodoende is er ook (nog) 

geen handboek voor consortia hoe zij deze zoektocht naar het passende antwoord 

moeten aanpakken. Omdat bovenbeschreven wijze van aanbesteden steeds vaker in 

de toekomst zal worden toegepast is er behoefte aan een stappenplan wat consortia 

als leidraad kunnen gebruiken tijdens de zoektocht naar het passende antwoord. 

Belangrijk daarbij is dat de zachte elementen terugkomen. In het geval van het 

consortium van BAM zijn dat responsiviteit, interactiemomenten en visualisaties. 
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8.2. Ontwerpprincipes 

Keurstens25 en Verdonschof6 zijn twee onderzoekers welke zich richten op 

kennisproductiviteit Samen stellen zij dat in de nieuwe kenniseconomie, waar het 

aankomt op verbeteren en vernieuwen, zich regelmatig vraagstukken voordoen 

waarvoor nog geen oplossing is. Het aanbestedingsproces van een DBFMO-contract 

kan als onderdeel van deze kenniseconomie worden beschouwd. Het 

aanbestedingsproces heeft vooralsnog een vraagstuk en geen specifieke oplossing. 

Daarnaast wordt vanuit de overheid innovaties gestimuleerd, die gezien worden als 

de verbeteringen en vernieuwingen in de ontwerpprincipes. 

Deze vraagstukken vragen volgens hen om leren. Dit type leren is echter wel 

onvoorspelbaar want de uitkomsten zijn nog niet bekend als je begint. Een klassieke 

ontwerpbenadering die uitgaat van het stramien : vaststellen van de huidige en 

gewenste, bepalen van het verschil daartussen, ontwerpen van een oplossing om dit 

verschil te overbruggen, en implementeren en evalueren van de oplossing passen 

hier niet bij (Keurstens, 1999). De nieuwe kenniseconomie vergt een ander 

leerproces. Keurstens en Verdonschot (2006) hebben daarom een elftal 

'ontwerpprincipes' beschreven welke houvast bieden gedurende dit 'leerproces'. 

Welke onder andere gebruikt kunnen worden in het aanbestedingproces van het 

DBFMO-contract. Het zijn leerprocessen waarbij de uitkomst niet vooraf vaststaat en 

ook de weg ernaar toe nog veel onzekerheden bevat. In deze ontwerpprincipes is 

eveneens aandacht voor de zachte elementen. 

Hieronder de opsomming van de 11 ontwerpprincipes van Keurstens en Verdonschot 

(2006) welke houvast kunnen bieden tijdens het aanbestedingsproces. 

11 ontwerpprincipes van Keurstens en Verdonschot 

1. Het formuleren van een urgent en intrigerend vraagstuk. 

2. Vormgeven van een vernieuwend proces, een ontwikkelpad 

3. Werken vanuit individuele drijfveren 

4. Maken van ongewone combinaties van materiedeskundigheid 

5. Werken vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid 

6. Werken vanuit kracht 

7. Creërend leren: kennisontwikkeling door samen iets te maken 

8. Verleiden om nieuwe signalen te zien en nieuwe betekenissen te geven 

9. Het verbinden van contexten binnen en buiten het vernieuwingsproces 

10. Werken aan een sociaal- communicatief proces 

11 . Werken aan competentie ontwikkelinQ 

In bijlage VIl zijn alle ontwerpprincipes nader omschreven. Eveneens in paragraaf 

25 Paul Keurstens is mede-oprichter van Kessels & Smit, The Learning Company. Tevens is hij senior 

onderzoeker bij de Universiteit Twente, faculteit gedragswetenschappen. Hier werkt hij met een aantal 

collega's aan een onderzoeksprogramma rond kennisproductiviteit Zij onderzoeken welke leerprocessen 

bijdrage aan kennisproductiviteit en hoe deze leerprocessen ondersteund kunnen worden. 

26 Suzanne Verdonschol studeerde Toegepaste Onderwijskunde aan de Universiteit Twente. Ze combineert 
haar baan bij Kessels & Smit, The Learning Company met een onderzoekspiaais aan de Universiteit Twente. 

Haar promotieonderzoek is gericht op kennisproductiviteit in organisaties. Met het onderzoek probeert ze 

meer greep te krijgen op de leerprocessen die plaatsvinden in organisaties om voortdurende verbetering en 

vernieuwing van producten en processen mogelijk te maken. 
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8.3.2 worden enkele ontwerpprincipes nader toegelicht. 

8.3. Validatie ontwerpprincipes 

Om te toetsen of deze ontwerpprincipes invloed kunnen hebben op de klant zijn 

opnieuw de uitspraken van de klant geconfronteerd met de ontwerpprincipes. 

8. 3. 1. Werkwijze 

Gekeken is hoe de ontwerpprincipes de uitspraak hadden kunnen beïnvloeden. 

Uiteraard zijn deze confrontaties aannames en zal in de praktijk moeten blijken of 

deze ontwerpprincipes het leerproces inderdaad houvast bieden . 

·· BAM IS er n1et in geslaagd om zich als 1 parlij le presenteren." 

Voorbeeld 

Ontwerpprincipe 5: 

Werken vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid 

DBFMO is een omgeving waarin innovaties en vernieuwingen worden gestimuleerd. 

Om als consortium tot deze vernieuwingen te kunnen komen moet er volgens 

ontwerpprincipe 5 een omgeving zijn met een hoge mate van wederzijdse 

aantrekkelijkheid. Krachtige en constructieve relaties tussen mensen waarin 

opbouwende maar ook confronterende interacties nodig zijn. Hierin zijn openheid en 

creatieve communicatie erg belangrijk. Mogelijk was het consortium van BAM meer 

als een eenheid overgekomen als hier meer aandacht aan was besteed. 

Ontwerpprincipe 6: 

Werken vanuit kracht 

Zowel voor de overheid als voor de consortia brengt het aanbestedingsproces 

onzekerheden met zich mee. Dit kan leiden tot een verlies aan daadkracht binnen het 

consortium. Belangrijk is om te kijken naar de successen die er (tussentijds) behaald 

zijn en deze te benoemen. Hieruit kan energie en vertrouwen worden geput wat het 

geloof in een goede gezamenlijke afloop vergroot. Wat vervolgens wordt uitgestraald 

naar de klant toe. 

8.3.2. Conclusie ontwerpprincipes 

In bijlage VIII zijn de confrontaties van de uitspraken met de 11 ontwerpprincipes 

weergegeven . Uit deze confrontatie kan worden aangenomen dat wanneer de 

ontwerpprincipes waren toegepast tijdens het aanbestedingproces het merendeel van 

de uitspraken zou neutraliseren dan wel positief versterken. Het is moeilijk te zeggen 

welke ontwerpprincipes echt houvast bieden gedurende het aanbestedingsproces. Dit 

zal moeten blijken in de praktijk als de ontwerpprincipes worden toegepast. Wel kan 

worden verondersteld dat vijf van elf ontwerpprincipes naar voren kwamen en daarom 

worden deze vijf ontwerpprincipes nader toegelicht (Keurstens, 2006). Na elke 

toelichting van een ontwerpprincipe worden drie statements gegeven die het 

betreffende ontwerpprincipe bekrachtigen. (Keurstens, Verdonschot e.a., 2007) 
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Ontwerpprincipe 1: Het formuleren van een urgent en intrigerend vraagstuk. 

Belangrijk om samen met betrokkenen en belanghebbenden de aanleiding en 

startvraag te transformeren tot een vraagformulering die uitdaagt nieuwe 

perspectieven te verkennen en die nieuwe aanpakken en oplossingen nodig maakt. 

Dit principe is niet alleen van belang in het begin, maar gedurende het hele 

vernieuwingsproces. Daarvoor is ook druk van buiten nodig. Momenten waarop iets 

gerealiseerd moet zijn en je er echt moet staan, momenten van confrontatie met 

verwachtingen van anderen die van groot belang zijn, waardevolle mogelijkheden die 

voorbij gaan als je te lang wacht, dingen die van buitenaf gebeuren en het menens 

maken dat er op korte termijn een slag gemaakt moet worden . Deze momenten 

kunnen worden gezien als de dialogen en de selectieronden tijdens het 

aanbestedingsproces als consortia beoordeeld worden. 

Statements: 

Wil iets 

Ben ambitieus 

Stel deadlines 

Ontwerpprincipe 5: Werken vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid. 

Voor het gezamenlijk komen tot vernieuwingen is een omgeving nodig met een hoge 

mate van wederzijdse aantrekkelijkheid: krachtige en constructieve relaties tussen 

mensen waarin opbouwende maar ook confronterende interacties zijn. Ook zorg voor 

elkaar en vertrouwen in elkaar zijn belangrijk. Openheid en creatieve communicatie 

zijn hierin erg belangrijk. Het gaat om voortbouwen en aanvullen, in plaats van 

elkaars inbrengen bekritiseren en bestrijden. 

Statements: 

Kies sterke partners 

• Heb respect voor je partners 

Vertrouw elkaar 

Ontwerpprincipe 7: Croorend leren: kennisontwikkeling door samen iets te maken. 

Het denken vanuit producten. Wat zouden we kunnen maken als resultaat of concrete 

tussenstap in het werken aan de intrigerende vraag (principe 1 )?. En voor welk type 

product kunnen de betrokkenen enthousiast worden? Het is belangrijk om niet te snel 

precieze specificaties vast te leggen maar het product zo te omschrijven dat 

vernieuwing en verbinding van perspectieven nodig zijn om het te kunnen maken. 

Zorg dat het product afwijkt van wat er al is en niet door één persoon ontwikkeld is. 

Hierbij is het belangrijk dat leden van het consortium als team fungeren. Volgens 

Festinger (1950) moet er binnen een groep groepscohesie zijn. Groepcohesie wordt 

door Festinger gedefinieerd als: 'het resultaat van alle krachten die op medewerkers 

inwerken met als doel om in een groep te blijven.' Bij complexe vraagstukken is een 

zekere groepscohesie van belang om gezamenlijk tot het gewenste resultaat te 

komen (Booijink-Kemma, 2006). Festinger geeft aan dat mensen die participeren in 

projectgroepen herkennen of groepscohesie er wel of niet is. 

Statements: 

Doe iets met je handen 

Maak samen een product 

Leer van de anderen 

Ontwerpprincipe 8: Verleiden om nieuwe signalen te zien en nieuwe betekenissen 
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geven. 

Voor vernieuwing is het nodig een antenne voor nieuwe signalen te ontwikkelen en 

mensen te verleiden om meerdere en nieuwe betekenissen aan die signalen te 

geven. Vervolgens gaat het om het actief opsporen van nieuwe informatie rond die 

signalen; Welke signalen vertellen deze verhalen? Het gaat om het ontwikkelen van 

gezamenlijke nieuwe betekenissen op basis van deze informatie. Betekenis geven is 

een sociaal proces. Een individu creëert nieuwe gedachten in interacties met 

anderen. Interacties met mensen met compleet andere expertises en ervaringen 

dagen uit tot het vormen van nieuwe ideeën, omdat hun perspectief op de wereld 

anders is (Keurstens, 2006). 

Een eerste voorbeeld uit de praktijk is het gebied Charlois bij Rotterdam. Een 

doorbraak in het ontwerpproces voor de herontwikkeling van dit gebied was het 

moment dat de Kruislaan niet meer gezien werd als een drukke sluipweg, maar als 

een mogelijke stadsboulevard en de A15-zone niet meer werd gezien als drukke weg, 

maar als een toegangspoort. 

Een tweede voorbeeld is het project Superlife Lab in Helsinki. Een project waarin 

diverse vrijetijdsbestedingen, zoals winkelcentra, fitnesscentra, indoor skibaan etc. 

zijn verwerkt. In dit project zit een brug die 2 gebieden met elkaar verbindt. Echter 

praat men niet over een brug, maar over een ontmoetingsplek voor mensen en 

toevallig is dat een brug die 2 gebieden met elkaar verbindt.27 

Statements: 

• Blijf zoeken 

• Geef andere betekenissen aan dingen 

Ontwerpprincipe 10: Werken aan een sociaal - communicatief proces. 

Het is belangrijk om veel aandacht te geven aan de kwaliteit van de interacties. Deze 

kunnen het proces aanzienlijk krachtiger maken en versnellen. Via communicatie 

krijgen deelnemers toegang tot de kennis van anderen. Mensen kunnen 

samenwerken zonder het met elkaar eens te zijn, maar het is veel moeilijker samen 

te werken zonder elkaar te begrijpen. Dat elkaar begrijpen, helpen verhelderen, en 

het verbinden van kaders, gebeurt niet vanzelf. De meeste mensen zijn het ook niet 

gewend. Het vraagt om; 

luisteren 

nieuwsgierig onderzoeken 

oordeel uitstellen 

spelen met taal en perspectieven 

verbinden van je eigen inbreng met die van anderen. 

Dit allemaal voor een groeiend dialoog. Sociale en communicatieve vaardigheden zijn 

in het bijzonder belangrijk omdat ze een bijdrage leveren aan de mate waarin men er 

in slaagt aantrekkelijk te zijn voor de ander. Deze aantrekkelijkheid helpt bij het 

toegang verschaffen tot de kennis van een ander (Kessels, 2001 ). De interacties zijn 

zowel belangrijk tussen klant-consortium als tussen de leden van het consortium. Dit 

laatste staat ook centraal in ontwerpprincipe 7. 

Statements: 

27 Kennis opgedaan tijdens bedrijfsbezoek van projectontwikkelaar Evata gevestigd in Helsinki. Deze is 

bezochttijdens studiereis Helsinki en Tallinn. 
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Begrijp elkaar 

Leg verbindingen 

Luister goed 

Tussen de regels door kan worden verondersteld dat communicatie en interacties 

tussen betrokkenen een erg belangrijk onderdeel is. Eveneens het luisteren en 

reageren naar elkaar en creatief denken en doen zijn aspecten die terugkomen in de 

ontwerpprincipes. Welke eveneens terugkomen in de drie invloedrijkste zachte 

elementen responsiviteit (luisteren en reageren), interactiemomenten (interacties) en 

visualisaties (creatief denken en doen). Ontwerpprincipes 1,5,7,8 en 10 zijn dus de 

ontwerpprincipes welke de zachte elementen responsiviteit, interactiemomenten en 

visualisaties kunnen ondersteunen tijdens het aanbestedingsproces. 

Kort 

In dit hoofdstuk is een oplossing aangedragen over hoe de zachte elementen kunnen 

worden geïntegreerd in het aanbestedingsproces van DBFMO. Door de nieuwe 

manier van aanbesteden zijn er nog weinig oplossingen te geven. Echter zijn 

Keurstens en Verdonschot twee onderzoekers die de oplossing zien in 

ontwerpprincipes. In de nieuwe kenniseconomie moeten deze volgens hen houvast 

bieden in processen waar geen specifieke vraag is en waar zodoende ook niet direct 

een passend antwoord kan worden gegeven. Het aanbestedingsproces van een 

DBFMO-contract kan als onderdeel van deze kenniseconomie worden beschouwd. 

Het aanbestedingsproces heeft tenslotte een vraagstuk en geen specifieke oplossing. 

Door de ontwerpprincipes te confronteren met de uitspraken kan verondersteld 

worden dat vijf van 11 ontwerpprincipes kansen bieden tijdens het 

aanbestedingsproces. Centraal in deze vijf ontwerpprincipes staan interacties, 

luisteren en creatief denken en doen. Welke eveneens terugkomen in de drie 

invloedrijkste zachte elementen responsiviteit (luisteren), interactiemomenten 

(interacties) en visualisaties (creatief denken en doen). 
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Deel IV Resultaat 
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H9. Conclusie 

Inleiding 

In hoofdstuk 3 van dit rapport is de volgende probleemstelling omschreven: 

Consortia hebben moeite met het verleiden van de klant. 

En daarbij de volgende vraagstelling: 

Op welke wijze kan de klant worden verleid? 

Dit hoofdstuk biedt antwoord op de boven beschreven vraagstelling. Dit antwoord is 

echter tweeledig. Allereerst zal een generiek antwoord worden gegeven. Er wordt een 

stappenplan gepresenteerd dat als 'leidraad' dient om de zoektocht naar het passende 

antwoord te ondersteunen (zie voor het stappenplan afbeelding 18 volgende pagina). 

Dit antwoord is van toepassing voor alle consortia, welke actief zijn in het DBFMO 

aanbestedingsproces, en een passend antwoord zoeken op een algemene vraag die 

gegeven is vanuit de klant. Eveneens is dit stappenplan bruikbaar in een breder 

blikveld, omdat het ook bruikbaar is voor teams en/of groepen die op zoek zijn naar een 

passend antwoord en alleen een specifieke vraag hebben gekregen van hun klant. 

Nadat het generieke deel is omschreven wordt vervolgens een advies, aan de hand van 

het stappenplan, beschreven aan het consortium van BAM. Ofwel het specifieke 

gedeelte van de conclusie. 

9.1. Generiek 

Op de volgende pagina is het stappenplan te zien . Hieronder een korte toelichting op 

het stappenplan. 

Om een klant te verleiden moet allereerst duidelijk zijn wie de klant is. Duidelijk moet 

zijn hoe hij zich gedraagt en welke belangen, doelen en waarden hij heeft (stap 1 en 2). 

Als duidelijk is wie de klant is dan kan de klant verleid worden. Verleiden is klantwaarde 

creëren! Op basis van dit onderzoek wordt aangenomen dat klantwaarde wordt 

gecreëerd op grond van de klantwaardevergelijking. Hieruit blijkt dat klantwaarde wordt 

gecreëerd door middel van harde en zachte elementen. Harde elementen zijn essentieel 

en de zachte elementen voegen extra klantwaarde toe en fungeren als hulpmiddel om 

waarden van de klant te herkennen. Wanneer men dus opzoek is naar een passend 

antwoord is het belangrijk dat er aandacht wordt gevestigd op deze zachte elementen. 

Nadat bekend is wie de klant is gaan we over op stap 3. In deze stap moet bepaald 

worden welke zachte elementen kansen kunnen bieden om klantwaarde te creëren. 

Deze zachte elementen zijn afkomstig uit de klantwaardevergelijking. Vervolgens moet 

in stap 4 de afhankelijkheid van de gekozen zachte elementen uit stap 3 bepaald 

worden. Waarna in stap 5 de invloedrijkheid van de zachte elementen. Als inzichtelijk is 

welke zachte elementen invloedrijk zijn kunnen deze worden beschouwd als dé kans 
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om klantwaarde te creëren (stap 6). Tot slot is het belangrijk dat de zachte elementen 

ondersteund worden in het proces omdat het vaak subjectieve en ongrijpbare 

elementen zijn. Bijgevolg stap 7. Hier dient bepaald te worden hoe de gekozen zachte 

elementen ondersteund dienen te worden in het 'zoekproces' naar het passende 

antwoord. 

lbp2 

làlpl 

lbp7 

Stappenplan Generiek 

Verzarrel gegevens van de klant. 

Concludeer u~ stap 1 wie de klant is: 
Hoeveel partijen, welke rollen, belangen, doelen, 

rrachtsbronnen én waarden hebben zij? 

Bepaal welke zachte elerrenten u~ de klantwaarde 
vergelijking kansen kunnen bieden om klantwaarden te 
ereeren en waarden van de klant te herkennen. 

Onderdeel proces 

a. Responsiv~e~ 
b. hteractiemorrenten 
c. Visualisaties 
Onderdeel emotie 
a. lrrago 
b. Betrouwbaarheid 
c. Ervaring 

d. Reputatie 
Onderdeel moe~e 

a. Tijd 
b. Onzekerheden 
c. Energie 

d. Zorgen 
e. veiligheid 

Bepaal de afhankelijkheid van de gekozen zachte elerrenten u~ 

stap 3. 

Bepaal de invloedrijkheid van de zachte elerrenten u~ stap 3. 

Bepaal vervolgens op basis van stap 5 welke zachte elerrenten 
het invloedrijkst zijn en zodoende de meeste kans bieden om 

klantwaarde te creeren. 

Bepaal vervolgens een rranler om deze zachte elerrenten u~ 
stap 6 te ondersteunen in het proces. 

Afbeelding 18: Stappenplan generiek 
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9.2. Specifiek consortium van BAM 

Het BAM consortium moet tijdens het aanbestedingsproces van een DBFMO-contract 

een dienst aanbieden aan de overheid. Dit is een dienst die op basis van functionele 

eisen in de markt wordt neergelegd en waar een geheel passend antwoord voor moet 

worden gevonden. De overheid is op zoek naar de economisch meest voordelige 

aanbieding. Aan het consortium van BAM de taak om deze meest voordelige 

aanbieding te realiseren. Hoe zij de klant moeten verleiden om de economisch meest 

voordelige aanbieding aan te bieden zal aan de hand van het stappenplan worden 

beschreven. Een advies voor de zoektocht naar de waarden, behoeften en 

verwachtingen van de klant. 

Om als BAM consortium de klant te willen verleiden zal zij eerst moeten weten wie haar 

klant is (stap 1 en 2, afbeelding 19). In hoofdstuk 4 is een analyse gemaakt van de 

klant. Kort zal hier de essentie worden omschreven. Wilt u meer over de specifieke klant 

weten dan verwijs ik u naar hoofdstuk 4 van dit rapport. Uit de analyse kwam allereerst 

dat de klant uit een aantal partijen bestaat en ten tweede dat deze partijen verschillende 

(sub) belangen hebben. Ten derde werd duidelijk dat 2 partijen de beslissende rol 

hadden en de overige partijen adviseurs waren. Waarvan de één weer invloedrijker dan 

de ander. 

Stap 1 

Step2 

Verzarrel gegevens van de klant. 

Concludeer u~ stap 1 wie de klant 
is: 

I-beveel partijen, welke rollen, 
belangen, doelen, rrachtsbronnen 

én waarden hebben zij? 

Afbeelding 19: Stap 1 en 2, Generiek vs. Specifiek 

Door rriddel van de volgende bronnen zijn 
gegevens verzarrekJ: 

- Literatuur (Arnb~iedocurrenten, Jaarverslagen, 
Kranten en Internet) 
- Open interviews (netwerken) 

Cbor niddel van een krachtenveldanalyse en 
actorenanalyse is stap 2 u~gevoerd. Zie hfdstuk 3. 

Highlights zijn: 
- Klant bestaat u~ rreerdere partijen. 
- Deze partijen hebben verschillende belangen. 
-Klant bestaat u~ een tweetal beslissers. 
-Klant wordt beinvloed door een tal van adviseurs. 

Algemeen is gebleken dat door middel van het gebruiken van zachte elementen 

klantwaarde wordt gecreëerd en waarden kunnen worden herkend. Na een confrontatie 

met deze zachte elementen en de zwakten van het BAM consortium kan geconcludeerd 

worden dat de drie zachte elementen (in volgorde van invloedrijkheid) responsiviteit, 

interactiemomenten en visualisaties kansen bieden voor het consortium van BAM (stap 

3 Um 6, afbeelding 20). Door deze drie zachte elementen intensief te gebruiken in het 

aanbestedingsproces kan allereerst klantwaarde worden gecreëerd en ten tweede zijn 

deze elementen hulpmiddelen om waarden van de klant te herkennen. 
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lhp5 

Stap I 

Bepaal welke zachte eleiT'enten u~ 

de klantwaarde vergelijking kansen 
kunnen bieden om klantwaarden te 
ereeren en waarden van de klant 

te herkennen. 

Onderdeel proces 

a. Responsiv~e~ 
b. nteractierroiT'enten 
c . Visualisaties 
Onderdeel errotie 
a. rrago 
b. Betrouwbaarheid 

c. 8varing 
d. Reputatie 
Onderdeel rroeite 
a. Tijd 
b. Onzekerheden 

c. Energie 
d. Zorgen 
e. veiligheid 

Bepaal de afhankelijkheid van de 
gekozen zachte eleiT'enten u~ stap 

3. 

Bepaal de invloedrijkheid van de 
zachte elerrenten u~ stap 3. 

Afbeelding 20: Stap 3 t/m 6, Generiek vs . Specifiek 

[))or niddel van een confrontatiematrix is 
bepaaldwelke zachte eterrenten kansen bieden 

voor het BAMconsortium 

De confrontatie is tussen de 12 zachte 
eleiT'enten u~ de klantwaardevergelijking en de 
zwaktes van het consortium die van toepassing 
w aren op de zachte eleiT'enten. Deze zw akke 
punten zijn de output van onder andere stap 1. 

Na de conf rontalie bleken de volgende eleiT'enten 
kansen te bieden voor het BAM Consortium 

Onderdeel proces: 
- respons iv ~eit 

- interactierroiT'enten 
- visualisatie 
Onderdeel errotie: 
-imago 

- betrouwbaarheid 
Onderdeel rroe~e: 

- onzekerheden 

[bor rriddel van het oorzaakgevolg schema kan 

bepaald worden wat de afhankelijkheid is van de 
6 zachte eleiT'enten welke bepaald zijn in stap 3. 
Het oorzaakgevolgschema is te vinden in 

paragraaf 6. 1. 

Essentie is: 
Responsiv~eit is het dorrinante eleiT'ent voor het 

ereeren van klantw aarde. Dit is een belangrijk 
aandachtspunt voor het censorluim van BAM 
ofwel een kans om de klant te verleiden. 

[))or rriddel van het stroorrschema kan bepaald 
wordenwat de invloedrijkheid is van de 6 zachte 
eleiT'enten welke bepaald zijn in stap 3 en welke 
eleiT'enten vervolgens het invloedrijkst zijn. Het 
stroorrschema is te vinden in paragraaf 6.1. 

Essentie is : 
De eleiT'enten uit het onderdeel proces zijn het 
invloedrijkst. Dit zijn, in volgorde van invloed rijkheid: 
responsiviteit, interactierroiT'enten en visualisaties. 

Het consortium van BAM kan de klant dus verleiden door (meer) aandacht te vestigen 

op de elementen responsiviteit, de interactiemomenten en de visualisaties. De 

elementen responsiviteit en interactiemomenten zijn afhankelijk van elkaar en staan 

dicht bij elkaar. De visualisaties zijn afhankelijk van de vorige twee elementen, omdat 

hier de input voor de visualisaties vandaan moet komen. 

Om deze drie zachte elementen te ondersteunen in het aanbestedingsproces wordt 

aanbevolen om gebruik te maken van de ontwerpprincipes (stap 7, afbeelding 21). 
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Bepaal vervolgens een rranier om 

deze zachte sierrenten u~ stap 6 te 

ondersteunen in het proces. 

Afbeelding 21: Stap 7, Generiek vs. Specifiek 

Samengevat 

De ontwerpprincipes van Keurstens en 
Verdonschot bieden u~korrst ter ondersteuning 

van de zachte sierrenten weke bepaald zijn in 

stap 6. 

Allereerstwordt aanbevolen om alle 
ontw arpprincipes bij de start van een project 

raad te plegen. 

Ten tweede wordt specifiek aanbevolen om ter 
ondersteuning van de zachte elementen 

responsiv~~. interactierrcrrenten en de 
visualisaties de volgende ontw arpprincipes in het 

aanbestedingsproces te gebruiken: 
1. Het forlllJieren van een urgent en intrigerend 

vraagstuk. 

2. Werken vanu~ wederzijdse aantrekkelijkheid 

3. Oeërend leren: kennisontwikkeling door 

sarren iets te rreken 
4. Verleiden om nieuwe signalen te zien en 

nieuwe betekenissen te geven 

5. \Nerken aan een sociaal - comlllJnicatief 

proces 

Voor verdere toelichting wordt geadviseerd 

paragraaf 8.2 te bestuderen. 

Uit het onderzoek is gebleken dat het consortium van BAM aandacht dient te schenken 

aan drie zachte elementen. Dit zijn responsiviteit, interactiemomenten en visualisaties. 

Dit zijn de zachte elementen waarmee het consortium van BAM de klant kan verleiden. 

In het bijzonder de responsiviteit. Hieronder kort uitgelegd waarom het consortium aan 

deze zachte elementen aandacht moet besteden. 

Waarom moet het consortium aandacht besteden aan de responsiviteit? 

• Op- en aanmerkingen van de klant, zowel positief als negatief, geven waarden 
van de klant weer. Dit is belangrijke input voor het resultaat. 

• Verhoogt de waardering van het consortium. 

• Neemt onzekerheden weg, ofwel de moeite verlaagt. 

• Uitkomsten van de op- en aanmerkingen zijn input voor visualisaties. 

Responsiviteit heeft vele verschijningsvormen. Er zijn dus diverse manieren om de 

kwaliteit van de responsiviteit te verbeteren en zodoende klantwaarde te creëren. 

Hieronder een opsomming van verschijningsvormen van responsiviteit: 

• Communiceren 

• Luisteren 

• Signaleren 

• Opnemen klachten en verwerken 

• Adequaat reageren 

• Inspelen op behoeften 

• Flexibel zijn 

• Dynamisch zijn 

• Verantwoording afleggen 
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De verschijningsvormen zijn vormen die eigen moeten worden in de organisatie van het 

consortium van BAM om de kwaliteit van de responsiviteit te verhogen. 

Waarom moet het consortium aandacht besteden aan de interactiemomenten? 
• Dit zijn momenten waar de waarden van de klant kunnen worden achterhaald 

en worden herkend, welke vervolgens gebruikt kunnen worden als input voor 

het resultaat. 

• Dit zijn momenten waar de klant het consortium 'ziet'. Dit heeft invloed op de 
waardering van het consortium. 

• Dit zijn momenten waar de onzekerheden van de klant kunnen worden 
weggenomen, ofwel de moeite verlaagt. 

• Uitkomsten van deze momenten zijn input voor visualisaties. 

Waarom moet het consortium aandacht besteden aan de visualisaties? 
• Door waarden te visualiseren wordt snel duidelijk of het consortium het 

antwoord biedt waar de klant naar op zoek is. A picture says a thousand 
words. Speelt zowel in de emotie van de klant als op de moeite van de klant. 

Uit de drie omschreven 'waarom' vragen blijkt dat de drie zachte elementen, 

responsiviteit, interactiemomenten en visualisaties, alle overige onderdelen (emotie, 
resultaat en moeite en indirect de prijs) van de klantwaardevergelijking beïnvloeden. 
Hierbij opnieuw aangetoond dat de drie zachte elementen dé elementen zijn om de 
klant te verleiden. 

Om deze zachte elementen te ondersteunen tijdens het aanbestedingsproces worden 5 

ontwerpprincipes aangedragen. Hieronder deze ontwerpprincipes kort omschreven met 

de daarbij horende statements: 

Het formuleren van een urgente en intrigerende vraag (visie, strategie) 

Statements: 

Wil iets 

Ben ambitieus 

Stel deadlines 

Werken vanuit wederzijdse aantrekkelijkheid (zowel in klant-consortium relaties als 

leden van het consortium onderling) 

Statements: 

Kies sterke partners 

Heb respect voor je partners 

Vertrouw elkaar 

Creëert leren: kennisontwikkeling door samen iets te maken (innovaties) 

Statements: 

Doe iets met je handen 

Maak samen een product 

Leer van de anderen 

Verleiden om nieuwe signalen te zien en nieuwe betekenissen te geven 

(innovaties) 

Statements: 

Blijf zoeken 

Geef andere betekenissen aan dingen 
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Werken aan een communicatief proces (zowel in klant-consortium relaties als 

leden van het consortium onderling) 
Statements: 

Begrijp elkaar 

Leg verbindingen 

Luister goed 
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H10. Aandachtspunten & Aanbevelingen 

Inleiding 

De theorie die in dit onderzoek naar voren is gekomen geeft nieuwe inzichten over hoe 

de klant kan worden verleid in het aanbestedingsproces van een DBFMO-contract. Men 

moet echter niet aannemen dat wanneer het advies wordt opgevolgd de klantwaarde 

spectaculair zal gaan stijgen en het consortium van BAM alle tenders binnen zal halen. 

Het advies fungeert als eye-opener voor leden van het consortium over de invloed van 

de zachte elementen in het aanbestedingsproces. Er zijn kritische vragen te stellen en 

opmerkingen te maken over de waarde van een dergelijk onderzoek. Een aantal van 

deze punten staan genoemd onder paragraaf 1 0.1. Hiernaast zijn er tijdens het 

uitvoeren van het onderzoek nog aandachtspunten langsgekomen welke verder 

onderzoek vereisen. Deze worden genoemd in paragraaf 1 0.2. Deze paragraaf is 

opgesplitst in aanbevelingen voor verder onderzoek en aanbevelingen voor de leden 

van het consortium van BAM. 

1 0.1. Aandachtspunten 

Interactiemomenten 

In een DBFMO-aanbesteding is de overheid op zoek naar de economisch meest 

voordelige aanbieding voor een gebouwgebonden project. Op basis van functionele 

eisen moeten consortia een aanbieding doen. Opvallend is dat er zeer weinig 

interactiemomenten zijn gedurende het aanbestedingproces. Dit terwijl een project 

wordt gerealiseerd van boven de €25 miljoen euro. De overheid koopt dus een product 

van ruim €25 miljoen euro en daar wordt gedurende de aanbestedingsperiade een 

minimaal aantal contactmomenten aan besteed. 

Belang communiceren 

De kwaliteit van de responsiviteit en de interacties tussen betrokkenen is een erg 

belangrijk onderdeel. Daarin zijn luisteren, reageren naar elkaar en creatief denken en 

doen aspecten die eveneens terugkomen in de ontwerpprincipes. Een hoge kwaliteit 

van deze twee zachte elementen is echter niet alleen belangrijk tussen de klant en het 

consortium, maar ook buitengewoon belangrijk voor de contactenmomenten tussen de 

consortiumleden onderling. Wanneer er allereerst geen consensus is over de onderlinge 

waardepatronen in het consortium kunnen de waardepatronen van de klant hier ook 

geen aansluiting aan vinden. 

Juridische dominantie 

Door strenge procedurele eisen is het aanbestedingsproces star en gesloten. 

Kenmerkend is dat juristen veel aanwezig zijn waardoor de transparantheid van het 

aanbestedingsproces verloren gaat. De overheid wil meerwaarde creëren en innovaties 

aanmoedigen. Echter zijn samenwerken en interacties de sleutelwoorden om tot 

meerwaarde en innovaties te komen. Twee woorden welke haaks staan op de strikte 

procedurele eisen die kenmerkend zijn voor het aanbestedingsproces. 
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Cultuur 

Op het moment van schrijven van dit rapport is één DBFMO-project gerealiseerd en één 

DBFMO-project gegund. Daarnaast worden op dit moment een viertal DBFMO

projecten door de overheid aanbesteed. Hiermee wil ik aangeven dat het 

aanbestedingsproces van een DBFMO-contract nog lang geen gesneden koek is en dat 

zowel de overheid als de consortia nog constant op zoek zijn naar nieuwe strategieën, 

optimalisaties, procedures etc. Het betreft een dynamisch proces welke zowel voor de 

overheid als de consortia moeten worden doorlopen om het aanbestedingsproces van 

een DBFMO-contract als eigen te gaan ervaren. De private partijen moeten leren 

verleiden, maar de klant moet leren zich laten verleiden. 

Brede toepassing 

Het onderzoek is geschreven in opdracht van BAM Utiliteitsbouw Grote Projecten. Het 

onderzoek is logischerwijs ook allereerst aan hen gericht en dit blijkt ook uit de 

confrontatiematrices die op basis van evaluaties van BAM zijn getoetst. Echter kan 

breder worden gekeken en kunnen andere consortia de theorie gebruiken om hun eigen 

aanbestedingsproces te evalueren en concluderen waar hun sterke en zwakke punten 

zitten. Evenals de ontwerpprincipes welke in dit onderzoek zijn geadviseerd aan BAM 

kunnen in elk innovatief ontwerpproces worden gebruikt waar vooraf nog niet bekend is 

welke oplossing gezocht wordt. 

10.2. Aanbevelingen 

Voor verder onderzoek 

1. Uit het onderzoek is gebleken dat de zachte elementen responsiviteit en 

interactiemomenten met de klant een belangrijk onderdeel zijn van het 

aanbestedingsproces. Echter zijn er diverse niveaus van deze twee zachte 

elementen . De externe contactmomenten tussen klant en consortium, de 

contactmomenten tussen de consortiumleden onderling en tot slot de 

contactmomenten intern bij de leden van het consortium. Interessant kan zijn 

om inzichtelijk te maken waar en hoe deze contactmomenten plaatsvinden en 

waar de knelpunten zich bevinden. In het bijzonder de contactmomenten 

tussen de consortiumleden. Dit kan bijvoorbeeld inzichtelijk gemaakt worden 

door het maken van een communicatieplan. Mogelijk kan een uitstap gemaakt 

worden naar de organisatiepsychologie. 

2. Zoals in het tweede aandachtspunt is aangegeven vormen juridische 

procedures gedurende het aanbestedingsproces een hindernis voor het 

creëren van meerwaarde en innovatie. Nederland is erg goed in het 

dichtspijkeren van nieuwe contractvormen om risico's te vermijden , waardoor 

mogelijkheden voor bijvoorbeeld interactie minimaal is. Het dient aanbeveling 

om verdere verdieping over de oorsprong van deze manier van werken te 

onderzoeken. Specifiek kan dan worden gekeken naar hoe de juridische 

procedures in Nederland zijn georganiseerd en hoe men dit doet in het 

buitenland, bijvoorbeeld Engeland. Wat zou bijvoorbeeld de Nederlandse 

overheid van buitenlandse overheden kunnen leren? En hoe kunnen private 

partijen hierin een rol spelen? Daarnaast kan een uitstap gemaakt worden naar 

andere marktsectoren, zoals bijvoorbeeld de scheepsbouw. 
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3. Om de zachte elementen te integreren is als advies gegeven om de 

ontwerpprincipes van Keurstens en Verdonschot te gebruiken. Echter is niet 

gekeken naar wat de invloed is van het gebruik van de ontwerpprincipes in de 

organisatie. Wellicht kan gekeken worden waar in de organisatie aandacht aan 

moeten worden besteed om de ontwerpprincipes succesvol te gebruiken. 

Daarnaast is het zinvol om te kijken of er andere methoden zijn om innovatie 

ontwerpprocessen te ondersteunen. 

4. Het onderzoek heeft aangetoond dat de zachte elementen van invloed zijn op 

de klantwaarde. Echter is alleen te zeggen of deze negatieve of positieve 

invloed hebben. Voor een vervolgonderzoek zou interessant zijn om te kijken 

of de sociale elementen meetbaar gemaakt kunnen worden. Welke invloed 

heeft bijvoorbeeld het imago van een consortium? Wellicht kunnen prestatie 

indicatoren worden opgesteld. 

Voor consortium van BAM 

5. Om kritisch te blijven naar het eigen consortium is het belangrijk om de 

organisatie en de resultaten van het consortium regelmatig te evalueren. Zowel 

interne evaluaties als externe evaluaties van de klant zijn uiterst belangrijk. 

Trek conclusies uit de evaluaties. Sta stil bij aspecten die goed zijn gegaan en 

vraag je als consortium af waarom dit goed is gegaan. Was de strategie goed 

of was het toeval? Doe dit eveneens bij aspecten die niet goed zijn gegaan. 

Hierdoor ontstaan een beter zelfbeeld, waardoor aandacht geschonken kan 

worden aan de zwakke plekken waardoor deze om kunnen worden gezet naar 

sterke plekken. 

6. Archiveer kenmerken van de klanten, zodat in een later stadium deze 

gegevens kunnen worden gebruikt. Door het verzamelen van zoveel mogelijk 

informatie over de klant kunnen de kernwaarden van de klant worden 

achterhaald, waardoor als consortium de klant beter begrepen kan worden. 
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Begrippenlijst & Afkortingen 

Begrippenlijst 

Ambitiedocument 

Concurrentie gerichte dialoog 

DBFMO-consortium 

DBFMO-contract 

Decision Making Unit 

Harde elementen 

Gebouwgebonden huisvestingsprojecten 

Klant 

Klantwaarde 

Outputspecificatie 

Document waarin het project op hoofdlijnen staat 

beschreven en waarin de ambities van de klant 

verwoord wordt 

De aanbestedingsprocedure voor complexe 

projecten zoals geïntroduceerd in de nieuwe 

aanbestedingslichtlijn [2004/18/EG] . Tijdens de 

dialo(o)g(en) wordt gesproken over de middelen 

waarmee het beste aan de eisen van de klant 

voldaan kan worden. 

De opdrachtnemer van het DBFMO-contract is 

het DBFMO-consortium. Het DBFMO-consortium 

krijgt vorm doordat een groep private partijen 

zich organiseert met als doel een bepaalde 

dienst aan een klant (overheidsorgaan) te 

leveren op basis van een langlopend contract. 

Geïntegreerde contractvorm waarbij design (D), 

build (B), finenee (F), maintain (M) en operate 

(0) in één contract zijn opgenomen. 

Al diegenen die participeren in de besluitvorming 

onder invloed van als gemeenschappelijk 

ervaren doelstellingen en die bereid zijn de 

risico's verbonden aan de uitkomst van de 

beslissing te aanvaarden 

Harde elementen zijn de elementen uit de 

klantwaardevergelijking . De harde elementen 

omvatten het resultaat en de prijs. 

Wordt als overkoepelde omschrijving gebruikt 

voor projecten als overheidsgebouwen, scholen, 

ziekenhuizen en gevangenissen. 

De klant in dit onderzoek is de overheid. 

Klantwaarde bestaat uit alle functionele en 

emotionele 'voordelen' die een klant ontvangt 

gedeeld door de 'kosten' die hij daarvoor moet 

opbrengen. 

Beschrijving van functionele en prestatie-eisen 

waaraan de door de opdrachtnemer in het kader 

van het project te verrichten werken, leveringen 

en diensten dienen te voldoen. 



Public Private Comparator (PPC) 

Publieke Private Samenwerking (PPS)28 

Public Sector Comparator (PSC) 

Rijksgebouwendienst (Rgd) 

Transactiekosten 

Zachte elementen 

Afkortingen 

PPS 

DBFMO 

ppp 

RGD 

DJI 

BCFD 

B2B 

B2C 

B2G 

TED 

DMU 

M&O 

Een instrument om een vergelijking te maken 

tussen het gebruik van PPS en een traditionele 

uitvoering. 

PPS is een samenwerkingsverband waarbij 

overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen 

identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk 

een project realiseren op basis van een heldere 

taakverdeling en risicodeling. 

Methode om een benchmark voor de biedingen 

van de gegadigde marktpartijen op te stellen. 

Rijksgebouwendienst is de aanbestedende 

dienst van overheid. 

Zijn kosten voor het afsluiten en monitoren van 

een contract. 

Zachte elementen zijn de elementen uit de 

klantwaardevergelijking. De zachte elementen 

omvatten het proces, de emotie en de moeite. 

Publiek-Private Samenwerking 

Design Build Finance Maintain Operate 

Public Private Partnership 

Rijksgebouwendienst 

Dienst Justitiële Inrichtingen 

Belastingd. Centrum Facilitaire Dienstverlening 

Business to Business 

Business to Customer 

Business to Government 

Tender Electronic Daily 

Decision Making unit 

Maintain & Operate 

28 Er bestaat geen eenduidige definiêring van het begrip PPS en wordt voornamelijk gebruikt als containerbegrip. 

Als aanname is in dit onderzoek de definitie van het Kenniscentrum PPS gehanteerd. 
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