
 Eindhoven University of Technology

MASTER

Your wish... is our command!
de woonconsument centraal stellen ... bij BAM Woningbouw Wilma Weert

Mehlkop, N.L.

Award date:
2007

Link to publication

Disclaimer
This document contains a student thesis (bachelor's or master's), as authored by a student at Eindhoven University of Technology. Student
theses are made available in the TU/e repository upon obtaining the required degree. The grade received is not published on the document
as presented in the repository. The required complexity or quality of research of student theses may vary by program, and the required
minimum study period may vary in duration.

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain

https://research.tue.nl/nl/studentTheses/0c399b9e-2516-4ab7-8ba0-f56605fb948e


ARR 
2007 
BWK 

3997 



Your wish ... Is our command! 

De woonconsument centraal stellen ... 
... bij BAM Woningbouw Wilma Weert 

Afstudeerverslag 
7 september 2007 

~~-

Auteur 
N.L. Mehlkop (s473094) 

Afstudeerbegeleidingscommissie 
Ir. M.M.J. Vissers (TU/e) 

Prof. Ir. F.J.M. Scheublin (TU/e) 
F.J.M. Fonteijn (BAM Woningbouw Wilma Weert) 

Gastbedrijf 
BAM Woningbouw Wilma Weert 

Technische Universiteit Eindhoven 
Faculteit Bouwkunde 

Afstudeerrichting Uitvoeringstechniek 



Your wish ... is Our command Afstudeerverslag 

Ten geleide 

Dit rapport is het verslag van een eindstudie die is gedaan voor het doctoraal examen 
bouwkundig ingenieur. Het rapport heeft daarbij mede gediend als toetssteen voor de 
beoordeling van de studieprestatie. De in het rapport voorkomende conclusies, 
resultaten, berekeningen en dergelijke kunnen verder onderzoek vereisen alvorens voor 
extern gebruik geschikt te zijn. Ik beschouw dit rapport daarom als een intern rapport 
dat niet zonder mijn toestemming mag worden verveelvoudigd of voor externe 
doeleinden mag worden gebruikt. 

N.L. Mehlkop 

Afstudeerrichting Uitvoeringstechniek 
Faculteit Bouwkunde 
Technische Universiteit Eindhoven 

- 2 -



Your wish ... is Our command Afstudeerverslag 

Voorwoord 

Dit eindrapport is gemaakt in het kader van het afstuderen van Nico Mehlkop bij de 
afstudeerrichting uitvoeringstechniek van de faculteit Bouwkunde aan de Technische 
Universiteit te Eindhoven. Dit rapport dekt het gehele afstudeertraject. 

Bij dezen wil ik een woord van dank uitspreken voor Ir. Martin Vissers en Prof. Ir. Frits 
Scheublin van de TU/een Frans Fonteijn van BAM Woningbouw Wilma Weert, die mij 
gesteund en gestuurd hebben in mijn onderzoek. Verder gaat mijn dank uit naar de 
personen die op enigerlei hebben bijgedragen aan mijn afstuderen. 

Elsloo, september 2007 

Nico Mehlkop 

- 3 -



Your wish ... is Our command Afstudeerverslag 

Samenvatting 

Consumentgericht seriematig bouwen binnen BAM Woningbouw Wilma Weert is bouwen 
van woningen, waarbij rekening wordt gehouden met individuele wensen van kopers. De 
combinatie van seriematige productie en het maximaal bedienen van individuele wensen 
zorgt voor een ingewikkelde complexe procesgang zowel tijdens de voorbereiding als de 
uitvoering. 
In de huidige processen van BAM Woningbouw Wilma Weert zijn consumentgerichte 
aspecten terug te vinden. Het re9iokantoor opereert met kopersbegeleid(st)ers, biedt 
koperskeuzelijsten aan en houdt kopers gedurende het bouwproces op de hoogte van de 
stand van zaken. Ook is er een woonadviescentrum aanwezig waar consumenten een 
overzicht hebben van keuzemogelijkheden en kunnen 'shoppen'. 

Doordat de opvatting van consumentgericht bouwen verandert in de tijd, wil BAM 
Woningbouw Wilma Weert hierin meegaan. Dit is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Uit 
de analyse die is uitgevoerd om eventuele knelpunten in de processen te achterhalen, is 
gebleken dat de processen erg complex en divers zijn. De processen zijn in een viertal 
aandachtsgebieden onder te verdelen. Te weten communicatie (1), de afstemming van 
producten op de markt (2), de aanpak van individuele wensen (3) en het 
koperskeuzetraject (4). De knelpunten die zich voordoen in deze vier aandachtsgebieden, 
zijn de aandachtspunten die nader onderzocht dienen te worden om de woonconsument 
maximaal centraal te kunnen stellen. 

Om deze processen te optimaliseren en de knelpunten op te lossen is er een 
onderzoeksplan geschreven, dit onderzoeksplan bevat onder andere de doelstelling: 

Het optimaliseren van de kopersprocessen binnen BAM Woningbouw Wilma 
Weert, en wel zodanig dat de koper maximaal centraal staat in het 
voorbereidings- en uitvoeringsproces. 

Om dit doel te bereiken zijn er probleemstellingen en onderzoeksvragen opgesteld. 

Probleemstelling 1: Communicatiestoringen. 
De interne en externe communicatiestoringen met betrekking tot de 
kopersprocessen moeten opgelost worden. 

Probleemstelling 2: Afstemming producten op de markt onvoldoende. 
De afstemming van producten op de huidige markt moeten 
verbeterd worden. Er moet nog beter gekeken worden naar wat de 
koper precies wenst en verwacht. 

Probleemstelling 3: Inrichting processen met betrekking tot individuele wensen. 
De inrichting van het voorbereidings- en uitvoeringsproces moet 
aangepast worden om maximaal te kunnen voldoen aan de eisen 
van de woonconsument met betrekking tot het realiseren van 
individuele wensen. 

Probleemstelling 4: Het koperskeuzetraject is niet marktconform. 
Het koperskeuzetraject moet aangepast worden, zodat deze 
marktconform is. 

Om een oplossing te vinden voor deze probleemstellingen zijn er onderzoeksvragen 
opgesteld geworden. Het beantwoorden van deze onderzoeksvragen is gedaan aan de 
hand van interviews, het raadplegen van bestaande literatuur en het gebruik maken van 
opgedane kennis uit de analyse. 
Uit de antwoorden op de onderzoeksvragen is gebleken dat er een aantal maatregelen en 
aanbevelingen ontworpen moeten worden om de doelstelling te behalen. Deze vormen 
samen een maatregelenpakket voor BAM Woningbouw Wilma Weert dat ze kunnen 
hanteren om de woonconsument maximaal centraal te stellen. 
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Uit de onderzoeksvragen is gebleken dat dit maatregelenpakket bestaat uit de volgende 
maatregelen en aanbevelingen: 

Aanpassingen in de opzet van het projectteam, 
Aanpassingen in het koperskeuzetraject, 
Aanpassingen in het kopersproces, 
Een nieuwsbrief voor de kopers, 
Een toelichting op bouwkundige termen, 
Een werkwijze hoe tekeningen gemaakt kunnen worden, 
Een kennis- en vaardighedenprofiel voor de kopersbegeleid(st)er, 
Een gedragscode voor het bouwplaatspersoneel, 
Een gedragscode voor de uitvoerders, 
Een overdrachtsformulier voor de overdracht van proceseigenaar, 
Een evaluatieformulier voor de showrooms, 
Een formulier voor de makelaarsoverdracht, 
Een methode om woningen zo flexibel mogelijk uit te voeren, 
De werkwijze van de oplevering, 
De werkwijze hoe een technische omschrijving voor de verkoopbrochure gemaakt 
kan worden, 
De werkwijze voor het toetsen van een individuele wens. 

Deze maatregelen en aanbevelingen zijn in een laatste fase getoetst door ze voor te 
leggen aan een aantal experts. Deze experts bestonden uit een groep respondenten die 
reeds in een eerder stadium hadden meegewerkt aan de interviews. De respondenten 
hadden mij aanbevelingen gegeven om te komen tot deze maatregelen. Door de 
ontworpen maatregelen aan hun voor te leggen, heb ik gecontroleerd of het 
maatregelenpakket voldoet aan de wensen en eisen van de betrokken personen. 
Uit deze 'toetsing' is gebleken dat het maatregelenpakket voldoet. Er kan nu ook 
geconcludeerd worden dat de geformuleerde doelstelling behaald is: 

Een maatregelenpakket is ontwikkeld waardoor de woonconsument maximaal centraal 
staat in het voorbereidings- en uitvoeringsproces bij BAM Woningbouw Wilma Weert. 
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1 Inleiding 

In de jaren negentig was er een enorme krapte op de huizenmarkt, dit had het gevolg 
dat aannemers heel veel en snel konden bouwen. Aannemers hoefden nauwelijks 
rekening te houden met eventuele wensen van de klant, want wat ze maakten werd toch 
wel verkocht [5]. 
Nu is de tijd van monotone en seriële woningbouw voorbij. De huizenmarkt verschuift 
van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt. De wensen en de eisen van de 
consument worden steeds belangrijker. 
Consumentgericht bouwen zit onmiskenbaar in de lift. De roep om invloed van de 
consument wordt steeds luider. Maar liefst driekwart van de woonconsumenten die de 
afgelopen jaren een nieuwbouwwoning hebben betrokken, geeft aan op onderdelen zelf 
keuzes te hebben gemaakt. Van de consumenten die niet naar een nieuwbouwwoning 
zijn verhuisd, geeft maar liefst 85% aan bij een eventuele aankoop van een 
nieuwbouwwoning invloed te willen hebben op het interieur en exterieur [5]. 
Om in te kunnen spelen op de verschillende soorten wensen van de woonconsumenten, 
moeten de aannemers de organisatie, mentaliteit en betrokkenheid aanpassen aan 
datgene wat de klant wil en wenst [5]. 

Consumentgericht bouwen is geen eenvoudige opgave. Wie de invloed van de klant op 
het voorbereidings- en uitvoeringsproces niet goed regelt, dreigt met een onbeheersbaar 
bouwproces te maken te krijgen. Consumentgericht bouwen vraagt om een andere 
inrichting van het proces, een andere wijze van communiceren met de klant, andere 
afspraken met toeleveranciers en onderaannemers en vaak ook om de toepassing van 
andere bouwmethoden en technieken. 
Consumentgericht bouwen is al een aantal jaren een strategisch beleid binnen BAM 
Woningbouw onder de noemer 'Wonen à la carte'. Dit beleid is gericht op flexibeler 
bouwen met meer aandacht voor de consument en duurzaam bouwen [1]. 
Maar, zoals er vanuit BAM Woningbouw zelf al wordt aangegeven, is het Wonen à la carte 
principe nog niet geoptimaliseerd. 
BAM Woningbouw heeft in grote lijnen vastgesteld welk doel ze voor ogen hebben met 
Wonen à la carte. Echter de precieze uitwerking en de methoden waarop ze richting 
willen geven aan deze verandering zijn nog niet helemaal duidelijk [ 4]. 

Bij BAM Woningbouw Wilma Weert is de behandeling van de koperswensen, door de 
jarenlange ervaringen, geïntegreerd in haar voorbereidings- en uitvoeringsprocedures. Er 
is een aparte afdeling kopersbegeleiding en er is in het kantoor een kleine showroom 
ingericht. Elke koper krijgt individuele begeleiding. In het ontwerpproces wordt zoveel 
mogelijk rekening gehouden met kopersopties. Bij eigen ontwikkeling worden wensen 
van gegadigden van te voren geïnventariseerd en in het ontwerpproces meegenomen. 
Door de huidige markt- en maatschappelijke ontwikkelingen voldoet de inrichting van het 
primaire proces niet meer aan de wensen en eisen van de woonconsument. BAM 
Woningbouw Wilma Weert is genoodzaakt om het primaire proces tegen het licht te 
houden en waar nodig aan te passen en uit te breiden opdat er maximaal kan worden 
voldaan aan de wensen en eisen van de woonconsument. 
Daarom heeft BAM Woningbouw Wilma Weert als doelstelling op middenlange termijn 
gedefinieerd dat de woonconsument centraal moet worden gesteld bij de inrichting van 
het primaire proces. 
Mij is gevraagd de processen van BAM Woningbouw Wilma Weert te optimaliseren. Dit 
optimaliseren houdt in dat de woonconsument maximaal centraal gesteld moet worden in 
het primaire bouwproces. Met andere woorden: De processen van BAM Woningbouw 
Wilma Weert moeten zo georganiseerd en aangepast worden dat de individuele wensen 
van de koper ingepast kunnen worden in hun voorbereidings- en uitvoeringsproces en 
wel op die manier dat zij betaalbaar en beheersbaar zijn voor respectievelijk de koper en 
BAM Woningbouw Wilma Weert. 
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2 Oriëntatie op consumentgericht bouwen 

2.1 Inleiding 
Dit hoofdstuk behandelt het eerste deel van de analysefase voorafgaand aan het 
onderzoek. In deze analyse, ook wel te karakteriseren als inhoudelijke oriëntatie, is 
getracht duidelijkheid te verkrijgen over het onderwerp. Dit onderwerp is vrij ingewikkeld 
en complex, vandaar dat hier enige toelichting zal worden gegeven. 

2.2 Consumentgericht bouwen 

2.2.1 Beschrijving consumentgericht bouwen 
Consumentgericht bouwen binnen BAI"l Woningbouw Wilma Weert is bouwen van 
woningen, waarbij rekening wordt gehouden met individuele wensen van kopers. De 
combinatie van seriematige productie en lhet bedienen van individuele keuzes wordt ook 
wel 'Mass customization' ofwel massa individualisering genoemd [3]. 

2.2.2 Ontstaan consumentgericht bouwen 
De afgelopen jaren is er in Nederland een grote vraag naar woningen geweest. De 
woningmarkt heeft zich daarom gedragen als een aanbiedersmarkt. Dit houdt in dat de 
aanbieders op de woningmarkt een sterkere positie bezitten dan de consumenten. 
Hierdoor kunnen de aanbieders bepalen welke producten er afgezet worden. 
Indien de woningmarkt omslaat van een aanbiedersmarkt naar een vragersmarkt, zoals 
nu het geval is, krijgt de consument een sterkere positie op de markt. De consument 
bepaalt dan tegen welke voorwaarden en kwaliteit hij een product verwacht. Als een 
consument dan bij een aanbieder een product tegenkomt dat niet aan zijn eisen voldoet, 
heeft hij eerder de neiging en de kans om te kiezen voor een ander product. 
Er kan dus gezegd worden dat consumentgericht bouwen een reactie is van de 
woningbouwbedrijven en projectontwikkelaars op de beweging van de markt [7]. 

2.2.3 Doel van consumentgericht bouwen 
Het doel van consumentgericht bouwen is het leveren van een hogere toegevoegde 
waarde aan het product 'wonen'. Dit betekent dat door het ingaan op de individuele 
wensen de waardebeleving door de consument wordt verhoogd. Achterliggende gedachte 
is dat door het gebruik van dezelfde middelen, maar toegespitst op de wensen van de 
woonconsument er een grotere waarde gerealiseerd kan worden voor een 
geïndividualiseerd product dan voor een standaardproduct. Belangrijk hierbij is de juiste 
verhouding te vinden tussen het leveren van meer inspanning door de bouwer (hogere 
kosten) en het daarbij bereiken van meerwaarde bij het product. 
Consumentgericht bouwen verandert niets aan het woonmilieu en aan het woningtype. Er 
wordt door de aanbieders getracht de woonconsument mogelijkheden aan te bieden om 
individuele wensen te realiseren. 

2.2.4 Betekenis consumentgericht bouwen voor de woonconsument 
De belangrijkste vernieuwing bij consumentgericht bouwen is de stem van de consument 
in het bouwproces. Hoewel er seriematig wordt gebouwd, krijgen individuele 
consumenten zeggenschap over het ontwerp. 
Woningbouwers en ontwikkelaars bieden consumenten duidelijkheid door een 
gestructureerd aanbod, heldere communicatie en afstemming op de doelgroep. 
Consumenten krijgen keuzevrijheid en kunnen invloed uitoefenen op grootte, indeling, 
vaste inrichting, comfort en veiligheid van de woning. Soms zijn de keuzemogelijkheden 
voorgeprogrammeerd, soms zijn ze geheel vrij. 
De woonconsument krijgt ook flexibiliteit, omdat de woningen dankzij de gebruikte 
bouwsystemen en bouwmaterialen in hoge mate aanpasbaar en uitbreidbaar zijn. Deze 
duidelijkheid, keuzevrijheid en flexibiliteit kunnen worden gezien als de belangrijkste 
voordelen voor consumenten. Er zitten natuurlijk ook grenzen aan de invloed van de 
consumenten, die vooral bepaald worden door de prijs van het concept [6]. 
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2.2.5 Betekenis consumentgericht bouwen voor de aanbieder 
Bij de woningbouwers en ontwikkelaars zal veel moeten veranderen. Ze moeten intensief 
samenwerken met de woonconsument en moeten ontdekken wat deze wil. Om daar 
achter te komen valt niet mee, omdat de woonconsument niet altijd weet wat ze precies 
wil en weinig verstand heeft van het bouwproces en hoe dit in elkaar steekt. 
Het bouwproces wordt complexer, omdat de diversiteit van de te bouwen woningen 
groter is. Door consumentgericht bouwen bestaat bijvoorbeeld een overlap tussen het 
ontwerpproces en het uitvoeringsproces. Bovendien moet er veel meer informatie 
uitgewisseld worden tussen veel meer partijen, van klanten tot bouwpartners. 
De toetreding van de woonconsument in het bouwproces en de complexiteit van het 
bouwproces leveren problemen op, vooral tijdens het koopproces, wanneer aanbiedende 
partijen en kopers samenwerken om alle opties voor het definitieve woningontwerp te 
bepalen [6]. 

2.2.6 Consumentgericht bouwen op dit moment bij BAM Woningbouw 
Wilma Weert 
Binnen de huidige processen van BAM Woningbouw Wilma Weert zijn al in 
consumentgerichte aspecten terug te vinden. Het regiokantoor opereert met 
kopersbegeleid(st)ers, biedt koperskeuzelijsten aan en houdt kopers gedurende het 
bouwproces op de hoogte. Ook is er een woonadviescentrum aanwezig waar de 
woonconsument een overzicht heeft van keuzemogelijkheden en kan 'shoppen'. Dit werd 
jaren geleden als consumentgericht bestempeld, er vinden dus in de tijd veranderingen 
plaats over de opvatting van consumentgericht bouwen. 
In de loop der tijd is de woonconsument mondiger geworden en is meer eisen gaan 
stellen aan de mogelijkheden met betrekking tot het uitvoeren van individuele wensen. 
Ook stelt de woonconsument hogere eisen aan voorlichting en commu1nicatie tussen hun 
en BAM Woningbouw Wilma Weert. 
Deze veranderende woonconsument is er de oorzaak van dat BAM Woningbouw Wilma 
Weert haar processen wil aanpassen om aan de wensen van de woonconsument te 
kunnen voldoen. 
De beschrijving van het huidige kopersbeleid en koperskeuzetraject bij BAM Woningbouw 
Wilma Weert is te vinden in bijlage 1. 
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3 Knelpunten in de kopersprocessen 

In dit hoofdstuk worden de knelpunten besproken zoals die zijn gevonden in de analyse. 
De analyse is uitgevoerd aan de hand van interviews. De opzet van deze interviews, de 
interviewvragen en de uitwerkingen van de interviews zijn toegevoegd in bijlage 2. 
De gevonden knelpunten zijn in te delen in een viertal aandachtsgebieden. Te weten 
communicatiestoringen (1), afwerkingen en producten onvoldoende afgestemd op de 
huidige markt (2), de processen met betrekking tot de mogelijkheden van individuele 
wensen (3) en het bestaande koperskeuzetraject is niet marktconform(4). In iedere 
paragraaf wordt één van deze vier aandachtsgebieden behandeld en wordt er inhoudelijk 
ingegaan op de knelpunten die horen bij het betreffende aandachtsgebied met daarbij de 
oorzaken. 
Bij ieder knelpunt staat het aantal respondenten weergegeven die in de interviews het 
knelpunt naar voren hebben gebracht. Dit wordt gedaan per categorie respondenten. 
Bijvoorbeeld: 2/3 projectleiders, wil zeggen twee van de drie projectleiders hebben dit 
knelpunt kenbaar gemaakt. 
Aan het einde van iedere paragraaf staat een tak van het oorzaakgevolgdiagram 
weergegeven die de betreffende paragraaf beschrijft. Hierin worden oorzaakgevolg
relaties weergegeven. 
In paragraaf 3.5 wordt het complete oorzaakgevolgdi-agram weergegeven. Hieruit zijn 
alle oorzaakgevolg-relaties te herleiden van de knelpunten die in dit hoofdstuk worden 
besproken. 

3.1 Communicatiestoringen 

3.1.1 Storingen in de interne communicatie 

3.1.1.1 Communicatie persoonsafhankelijk 

Oorzaken 
Het hangt volledig van de persoon af of iemand goed communiceert over wijzigingen of 
afspraken binnen BAM. Er zijn wel procedures opgesteld over hoe men moet 
communiceren, maar niet iedereen houdt zich eraan. De een pleegt veel overleg, de 
ander minder. Het is de bedoeling dat iedereen volgens de procedures communiceert. 

Resultaten interviews 
Algemeen 

3.1.1.2 De communicatie tussen projectleider, projectmanager en 
kopersbegeleid(st)er is onvoldoende. 

Oorzaken 
De kopersbegeleid(st)er is de contactpersoon tussen de koper en BAM. De 
kopersbegeleid(st)er neemt contact op met de projectmanageri-leider om vragen van 
kopers te kunnen beantwoorden. Projectmanager en projectleider hebben, gezien hun 
functie soms weinig tijd voor overleg met de kopersbegeleid(st)er en daardoor worden 
vragen soms vlug en niet goed genoeg afgehandeld. 
Ook is gebleken dat de projectmanager en de projectleider vanuit hun taak en 
verantwoordelijkheidsgebied niet op één lijn zitten of dat de projectmanager beloftes 
maakt, die vervolgens door de projectleider niet kunnen worden waargemaakt. 
De overdracht van projectmanager naar projectleider blijkt ook niet altijd goed te 
verlopen, er is geen procedure die beschrijft hoe en wat er overgedragen dient te 
worden. 
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Resultaten interviews 
2/2 Kopersbegeleid(st)ers 
2/3 projectleiders 

3.1.2 Storingen in de communicatie tussen BAM en koper 

3.1.2.1 Kopersbegeleid(st)er onvoldoende bereikbaar 
Kopers vinden dat de kopersbegeleid(st)er onvoldoende bereikbaar is. Vooral bij 
projecten waar veel wijzigingen zijn zoals bij project "Panorama de Hameij" zouden de 
kopers meer contact met de kopersbegeleid(st)er willen hebben. Ook zou de koper het 
fijn vinden om meer persoonlijk contact te hebben om misverstanden te voorkomen. 

Oorzaken 
Eén beluur per week is vooral voor de projecten van het hoge segment te weinig. 
Er moet hier rekening worden gehouden met het feit dat sommige kopers denken dat de 
kopersbegeleid(st)er alleen voor hen beschikbaar is. 

Resultaten interviews 
8/20 kopers 6 hoog segment 

2 midden segment 

3.1.2.2 Kopers willen beter op de hoogte worden gehouden 
Kopers zijn leken op het gebied van de bouw. Ze zien van alles, maar weten niet wat het 
allemaal is en betekent. Daarom willen ze over de voortgang van de bouw beter op de 
hoogte worden gehouden. 
Ook wat betreft vragen die ze hebben gesteld aan de kopersbegeleid(st)er willen ze beter 
op de hoogte worden gehouden. Als ze een vraag of een verzoek indienen horen ze daar 
soms weken niks van. Ze stellen het op prijs als ze te horen krijgen hoe het staat met de 
behandeling van hun vraag of verzoek. Ook al is men er nog niet aan toegekomen of 
heeft men nog geen antwoord. 

Oorzaken 
De kopers kopen een woning en moeten een tijd wachten voor ze het eerste bericht 
krijgen over de voortgang van de bouw. Omdat ze weinig verstand hebben van bouwen, 
zouden ze het fijn vinden als ze meer op de hoogte worden gehouden over de voortgang. 
Omdat de kopersbegeleid(st)ers veel vragen moeten terugleggen aan de backoffice, kan 
er soms enige tijd verstrijken voordat ze een antwoord krijgen. 

Resultaten interviews 
13/20 kopers 

3.1.2.3 Kopers vinden dat ze soms lang moeten wachten op antwoorden 
Kopers moeten lang wachten op antwoord van de kopersbegeleid(st)ers. 

Oorzaken 
De kopersbegeleid(st)ers moeten veel vragen terugleggen aan de backoffice, 
projectleiders en of projectmanagers. Het hangt onder andere van de tijd die één van 
deze personen heeft en de complexiteit van de vraag af, hoe snel een vraag beantwoord 
kan worden. 
Een kopersbegeleid(st)er heeft een aantal projecten onder haar hoede waar ze zorg voor 
moet dragen en heeft veel kopers waarvan ze vragen moet beantwoorden. Doordat veel 
kopers vragen stellen, kan het enige tijd duren voordat een koper antwoord krijgt op zijn 
vragen. De vragen worden in volgorde van binnenkomst behandeld. Belangrijke vragen 
krijgen voorrang. 
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Resultaten interviews 
12/20 kopers 6 hoog segment 

5 midden segment 
1 laag segment 

3.1.3 Storingen in de communicatie tussen koper en andere partijen 

3.1.3.1 Klantvriendelijkheid showrooms soms niet optimaal 
Kopers vinden dat sommige showrooms zich niet klantvriendelijk opstellen en niet bereid 
zijn om moeite te doen voor de klant. 

Resultaten interviews 
5/20 kopers 5 hoog segment 

3.1.3.2 Correspondentie met showrooms loopt soms niet goed 
Er wordt tussen de koper en de showroom afgesproken dat bepaalde stukken opgestuurd 
zullen worden. Vervolgens krijgt de koper niet alle afgesproken stukken of er staan 
fouten in de stukken. 

Oorzaken 
Niet goed luisteren naar de koper, niet goed opschrijven wat er afgesproken is, 
nonchalant omgaan met de stukken, etc. 

Resultaten interviews 
6/20 kopers 6 hoog segment 

3.1.3.3 Showrooms houden zich soms niet aan afspraken 
Er wordt bijvoorbeeld afgesproken tussen een koper en een showroom dat tekeningen af 
zullen zijn bij de volgende afspraak. De koper komt vervolgens naar de afspraak en de 
tekeningen zijn niet klaar. Hij is dan voor niets naar de afspraak gekomen. 
Ook kan als voorbeeld genoemd worden AM Wonen. Kopers hebben drie keer moeten 
vragen om informatie over zonweringen. Het werd bij de eerste keer al beloofd. Na drie 
keer vragen kregen ze eindelijk informatie, maar niet de informatie waar ze om gevraagd 
hadden. 

Oorzaken 
Niet goed luisteren naar de koper, niet goed opschrijven wat er afgesproken is, 
nonchalant omgaan met de stukken, etc. 

Resultaten interviews 
3/20 Kopers 3 hoog segment 
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3.1.4 Storingen in de communicatie tussen BAM en andere partijen 

3.1.4.1 Makelaars maken soms beloftes naar koper toe, die BAM niet kan 
waarmaken 

Oorzaken 
Makelaars hebben als grootste belang woningen verkopen. Ze zullen er alles aan doen 
om een woning te verkopen. Hierdoor komt het voor dat de makelaar beloftes maakt 
naar de koper toe over bijvoorbeeld wijzigingen. BAM Woningbouw Wilma Weert kan 
later deze beloftes niet waarmaken en wordt door de koper erop aangekeken. BAM 
Woningbouw Wilma Weert zit dan met problemen opgescheept die veroorzaakt zijn door 
de makelaar. 

Resultaten interviews 
2/2 kopersbegeleid(st)ers 
2/3 projectmanagers 

3.1.4.2 Een onvolledige of onduidelijke informatiestroom van showrooms naar 
BAM 
Het komt voor dat showrooms tekeningen naar BAM Woningbouw Wilma Weert opsturen 
die onduidelijkheden oproepen bij de uitvoering of zelfs verkeerd worden opgevat. De 
wens van de koper wordt op deze manier niet goed uitgevoerd en BAM Woningbouw 
Wilma Weert zal erop worden aangekeken. Terwijl zij er alles aan doet om de koper zo 
goed mogelijk van dienst te zijn. 

Oorzaken 
Er worden in de showrooms afspraken gemaakt met kopers. Vervolgens worden deze niet 
goed op papier gezet. Een koper die geen verstand van zaken heeft, tekent dan te 
goeder trouw met het gevolg dat het op de bouw niet goed wordt uitgevoerd en de koper 
niet krijgt wat hij wil. 

Resultaten interviews 
4/8 uitvoerders 

3.1.4.3 Communicatie bedrijfsafhankelijk 

Oorzaken 
Het hangt volledig van het bedrijf af of er goed gecommuniceerd wordt over wijzigingen 
en afspraken met BAM Woningbouw Wilma Weert. Er zijn procedures voor geschreven, 
alleen houden sommigen er zich niet aan. De een pleegt veel overleg, de ander minder. 

Resultaten interviews 
Algemeen 
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3.2 Producten onvoldoende afgestemd op de huidige markt 

3.2.1 Producten onvoldoende afgestemd op de markt 
Kopers vinden dat de producten die op de koperskeuzelijst staan 'ouderwets' zijn. 
Volgens de kopersadviseuse van AM Wonen en verschillende medewerkers van BAM 
Woningbouw Wilma Weert kan er beter gekeken worden naar welke producten er op de 
markt zijn, welke op het moment in trek zijn en wat de koper verwacht. 
Een ander aspect binnen deze noemer is, dat men vooral in Limburg vaker blijft zitten 
met onverkochte woningen. Is wel bekend wat de koper precies wil? Hiermee wordt 
bedoeld het soort woning. 

Oorzaken 
BAM Woningbouw Wilma Weert moet beter kijken naar de producten wat op de markt 
zijn. 
Een andere oorzaak is de perceptie die de koper heeft bij de producten die BAM 
Woningbouw Wilma Weert aanbiedt. Met andere woorden, er worden producten 
aangeboden die marktconform zijn, maar de koper heeft een andere verwachting van het 
product. 

Resultaten interviews 
6/20 kopers 4 hoog segment 

1 kopersadviseur 
2/3 projectmanagers 
1/3 projectleider 

2 midden segment 

3.2.2 Verschillen in de woningmarkt 
De woningmarkt in Limburg en Zuidoost Brabant verschillen van elkaar. In Limburg 
heerst er een vragersmarkt en in Zuidoost Brabant een aanbiedersmarkt. Een gevolg 
hiervan is dat in Zuidoost Brabant de woningen gemakkelijker verkocht worden dan in 
Limburg. Dit heeft weer gevolgen voor de mate waarin er tegemoet gekomen zal moeten 
worden aan wensen van kopers. 

Oorzaken 
Dit is een feit waarmee rekening kan en moet worden gehouden. Hiervoor zijn geen 
concrete oorzaken aan te wijzen. Het is een marktverschil. 

Resultaten interviews 
1 projectontwikkelaar 
2/3 projectmanagers 
1/2 kopersbegeleid(st)er 
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3.3 Inrichting processen met betrekking tot realisatie van 
individuele wensen onvoldoende 

3.3.1 De inrichting van het uitvoeringsproces is onvoldoende om 
maximaal te kunnen voldoen aan de huidige vraag van de 
woonconsument met betrekking tot individuele wensen 

3.3.1.1 Mogelijkheden individuele wensen beperkt bij onverkochte woningen 
Onverkochte woningen worden standaard uitgevoerd, tenzij de opdrachtgever anders 
aangeeft. De mogelijkheden voor wijzigingen in een later stadium zijn hierdoor beperkt. 

Oorzaken 
Dit is een keuze die gemaakt wordt door BAM Woningbouw Wilma Weert of de 
opdrachtgever. Er moet gezocht worden naar een manier om onverkochte woningen 
zodanig uit te voeren, dat er meer mogelijkheden zijn om individuele wensen te 
realiseren. 

Resultaten interviews 
2/20 kopers 2 midden segment 
1 kopersadviseur 
1 externe kopersbegeleid(st)er 

3.3.1.2 De methoden en technieken afstemmen op flexibel bouwen 
Er wordt al jaren op dezelfde manier gebouwd. De veranderingen en aanpassingen in de 
methoden en technieken zijn wel vernieuwend, maar niet echt drastisch. Hierdoor zijn 
nieuwe ontwikkelingen op de markt, zoals het inpassen van individuele wensen in het 
uitvoeringsproces, een probleem. 

Oorzaken 
Er vinden geen echte veranderingen plaats in de manier van bouwen. Er wordt al jaren 
op dezelfde manier gebouwd. De methoden en technieken wat op dit moment gebruikt 
worden, zijn niet afgestemd op het uitvoeren van individuele wijzigingen in de processen. 

Resultaten interviews 
2/3 projectmanagers 
4/20 kopers 4 hoog segment 
1 kopersadviseur 
1 externe kopersbegeleid(st)er 

3.3.1.3 Verstoring bouwproces door individuele wensen 
Doordat individuele wensen per woning anders zijn, wordt het herhaaleffect van het 
bouwproces verstoord. Bij kleine wijzigingen minder dan bij grote. Doordat deze 
wijzigingen op de één of andere manier ingepast moeten worden in de gemaakte 
planning, kunnen problemen ontstaan. Zo is het voorgekomen dat de ruwbouw een dag 
stil lag omdat de elektricien zijn werk niet af kreeg. Er moet voorkomen worden dat dit 
soort problemen zich voordoen. 

Oorzaken 
BAM Woningbouw Wilma Weert is een seriematige bouwer en hetvoorbereidings-en 
uitvoeringsproces is op het seriematige bouwen afgestemd. Deze processen zijn nog niet 
optimaal afgestemd op individuele wensen. Individuele wensen veroorzaken daarom 
storingen in de processen. 

Resultaten interviews 
4/8 uitvoerders 
1/3 projectleider 
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3.3.1.4 De aannemerij is te traditioneel 
Dit is een bekende stelling die hier ook van toepassing is. De manier van bouwen blijft 
over het algemeen hetzelfde, alleen de organisatie erachter verandert. 

Oorzaken 
De manier van bouwen is al jarenlang het zelfde. Echte vernieuwingen in de manier van 
bouwen zijn er niet. Alleen in de organisatie erachter vinden vernieuwingen en 
veranderingen plaats. 

Resultaten interviews 
1 kopersadviseur 
1 externe kopersbegeleid(st)er 
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3.3.2 De inrichting van het voorbereidingsproces is onvoldoende om 
maximaal te kunnen voldoen aan de huidige vraag van de 
woonconsument met betrekking tot individuele wensen 

3.3.2.1 Consequent omgaan met individuele wensen 
De grootste ergernis van de koper is dat als een individuele wens niet mogelijk blijkt te 
zijn, hij er later achterkomt dat bijvoorbeeld bij de buurman dezelfde wens wel mogelijk 
is. 

Oorzaken 
Er moet voor aanvang van een project duidelijk afgesproken worden wat wel en niet kan. 
Hierdoor is de kans kleiner dat bij de ene koper een bepaalde wens wel wordt toegestaan 
en bij een ander niet. 
Als een project niet goed verkoopt, wordt er soepeler omgegaan met het toestaan van 
wensen. Bij verkoop van een woning in een later stadium kunnen de mogelUkheden met 
betrekking tot het toestaan van individuele wijzigingen bepalend zijn voor de verkoop 
van een woning. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid dat een wens die bij een eerder 
verkochte woning niet is toegestaan, bij een woning die in een later stadium verkocht is 
wel is toegestaan. 

Resultaten interviews 
2/20 kopers 1 midden segment 

1 laag segment 

3.3.2.2 Uitvoerders moeten flexibeler ingesteld zijn 
Uitvoerders voeren het liefst alles standaard uit. Bij discussies probeert de uitvoerder 
wijzigingen te voorkomen. 

Oorzaken 
Dit is een knelpunt dat persoonsafhankelijk is. Vooral de oudere generatie uitvoerders is 
minder flexibel ingesteld. Ze zijn gewend alles standaard uit te voeren omdat ze dit altijd 
zo gedaan hebben. Het is voor hen vreemd dat ze rekening moeten houden met 
individuele wensen van kopers. 
Een andere oorzaak is dat de uitvoerders het druk hebben op de bouw. Ze hebben te 
maken met stress, moeten veel regelen en iedere dag problemen oplossen. Ze kunnen 
het extra geregel dat individuele wijzigingen met zich meebrengen niet echt gebruiken. 

Resultaten interviews 
2/2 koperbegeleiders 
4/20 kopers 4 hoog segment 
1 kopersadviseur 

3.3.2.3 Kopers wensen maximaal geïnformeerd te worden over individuele 
wensen 
Kopers wensen meer voorbereid te worden op de mogelijkheden rond individuele wensen 
en de gevolgen wat die met zich mee kunnen brengen. Kopers weten dan wat hun te 
wachten staat en kunnen daar rekening mee houden in bijvoorbeeld hun financiering. 

Oorzaken 
Kopers krijgen bij de koop van een woning een map met daarin veel informatie, ook over 
de mogelijkheden van individuele wensen en de organisatie eromheen. Veel kopers lezen 
deze berg aan informatie niet, of niet goed. Hierdoor ontstaan misverstanden en 
onduidelijkheden. 
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Resultaten interviews 
4/20 kopers 3 midden segment 

1 laag segment 

3.3.2.4 Toestaan wijzigingen afhankelijk van proceseigenaar 
Het is afhankelijk van de proceseigenaar of een bepaalde wens mogelijk is. De een is 
meer bereid om tegemoet te komen aan individuele wensen dan de andere. Het is 
persoonsafhankelijk. 

Oorzaken 
De stappen die volgens de procedure doorlopen moeten worden bij het toetsen van een 
individuele wens, worden niet naar behoren opgevolgd. Hierdoor hangt het van de 
persoon af of een individuele wens wordt toegestaan. De ene projectleiderf-manager is 
namelijk flexibeler ingesteld dan de ander. 

Resultaten interviews 
2/2 kopersbegeleid(st)ers 
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3.4 Bestaande koperskeuzetraject is niet marktconform 

3.4.1 Aandachtspunten afdeling kopersbegeleiding 

3.4.1.1 Kopersbegeleid{st)ers hebben onvoldoende bouwkundige en technische 
kennis 
Bij de kopers komen de kopersbegeleid(st)ers soms onbouwkundig en ontechnisch over. 
De uitvoerders delen de mening van de kopers. 

Oorzaken 
BAM Woningbouw Wilma Weert heeft in haar beleid ervoor gekozen om 
kopersbegeleid(st)ers in dienst te nemen die niet bouwkundig zijn. De 
kopersbegeleid(st)ers worden zo verplicht om vragen terug te leggen aan de backoffice 
en overleg te plegen. 
De kopersbegeleid(st)ers die er op dit moment zijn, zijn nog niet lang werkzaam in die 
functie, waardoor er nog een gebrek aan ervaring is. 

Resultaten interviews 
6/20 kopers 6 hoog segment 
4/8 uitvoerders 
1 kopersadviseur 

3.4.1.2 Eén kopersgesprek wordt als te weinig ervaren 
Kopers vinden het kopersgesprek van 1,5 uur te weinig. Ze hebben het gevoel dat snel 
alles beslist moet worden. 

Oorzaken 
Kopers moeten binnen 1,5 uur veel beslissingen nemen die al in een vroeg stadium van 
het bouwproces gemaakt moeten worden. Kopers willen liever keuzes maken als al een 
deel van de woning staat, zodat ze een beter beeld hebben hoe de woning eruit komt te 
zien en ze naar hun gevoel beter weten wat ze willen. 

Resultaten interviews 
13/20 kopers 
3/8 uitvoerders 
1/2 kopersbegeleid(st)ers 

3.4.1.3 Motivering afgewezen wijzigingen onvoldoende 
Het komt voor dat de kennis gemist wordt om goed te kunnen motiveren waarom een 
bepaalde wijziging niet mogelijk is. Dit leidt tot onbegrip bij de koper. 

Oorzaken 
Op dit moment zijn er twee kopersbegeleid(st)ers in dienst die nog niet zo lang aan het 
werk zijn. Zij hebben daardoor een gebrek aan ervaring en nog niet voldoende kennis. 
Ook het feit dat BAM Woningbouw Wilma Weert in haar beleid ervoor gekozen heeft géén 
bouwkundig onderlegde mensen als kopersbegeleid(st)er te nemen, draagt hieraan bij. 

Resultaten interviews 
1/2 kopersbegeleid(st)ers 
1/3 projectleider 
1 kopersadviseur 
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3.4.2 Actualiteit deadlines 

3.4.2.1 Kopers vinden deadlines te vroeg 
Kopers willen het liefst zo laat mogelijk een beslissing maken. 

Oorzaken 
De koper wil bij het maken van keuzes, zo laat mogelijk beslissen. Zo heeft hij genoeg 
tijd om keuzes te maken én daarbij het gevoel betere beslissingen gemaakt te hebben, 
omdat er dan al een deel van de woning staat en men een beter beeld heeft bij wat men 
wil. 

Resultaten interviews 
18/20 kopers 

3.4.2.2 Uitvoerders vinden deadlines nooit te vroeg 
Uitvoerders hebben wijzigingen het liefst zo vroeg mogelijk binnen. 

Oorzaken 
Uitvoerders moeten dingen goed kunnen voorbereiden, bestellen, etc. Ze willen 
wijzigingen minimaal 4 weken voor de uitvoering ervan binnen hebben. 

Resultaten interviews 
7/8 uitvoerders 

3.4.2.3 Kopers vinden dat deadlines beter op de bouw kunnen worden 
afgestemd 
Omdat BAM Woningbouw een seriebouwer is dienen keuzes in een vroeg stadium bekend 
te zijn. Veel kopers tonen hiervoor geen begrip of snappen dit niet. 

Oorzaken 
De koper moet keuzes maken voor bijvoorbeeld kozijnen op een moment dat er nog 
geen paal in de grond is geslagen. Ze begrijpen dan niet waarom ze al in zo'n vroeg 
stadium hun keuze moeten maken. 

Resultaten interviews 
Algemeen 

3.4.2.4 Soms onduidelijk voor de kopers wanneer deadlines aflopen 
Er wordt geschoven met de deadlines, waardoor het voor de kopers niet meer duidelijk is 
wanneer bepaalde keuzes binnen moeten zijn. 

Oorzaken 
De communicatie naar de koper toe kan beter. 

Resultaten interviews 
5/6 kopers hoog segment 
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3.4.3 Service aan de koper 

3.4.3.1 Problemen bij de oplevering 
1. Een veel voorkomend knelpunt bij de opleveringen is dat de koper ontevreden is 

over het afwerkingsniveau. 
2. Over de manier van opleveren zijn sommige kopers niet tevreden. Het gaat soms 

gejaagd. 
3. Ook komt het voor dat personen waarvan de koper verwacht dat ze bij de 

oplevering aanwezig zijn, zoals bijvoorbeeld de uitvoerder, er niet zijn. 

Oorzaken 
1. De klacht wat het meeste voorkomt over het afwerkingsniveau, is de afwerking 

van de binnenwanden. In de contractstukken staat dat de binnenwanden 
'behangklaar' worden uitgevoerd. De koper heeft hierbij een bepaalde 
verwachting. Deze verwachting komt niet overeen met wat opgeleverd wordt. 

2. Dat de koper de oplevering gejaagd vindt gaan, kan komen doordat er een aantal 
opleveringen op een dag gepland staan. Door verschillende oorzaken kan het 
voorkomen dat opleveringen uitlopen en er achtergelopen wordt op het schema 
van die dag. Hierdoor kan het voorkomen dat er gejaagd door een oplevering 
heen wordt gegaan. 

3. Een belangrijke oorzaak is de perceptie van de koper. In de stukken die de koper 
krijgt, staat dat er bij de oplevering iemand van BAM Woningbouw Wilma Weert 
aanwezig zal zijn. Wie erbij aanwezig is, staat er niet bij. Dat dan degene die men 
verwacht er niet is, komt dan door de perceptie van de koper. 

Resultaten interviews 
4/12 kopers 2 midden segment 

2 laag segment 
12 i.p.v . 20 kopers, omdat Project 
Panorama de Hameij nog niet is 
opgeleverd 

3.4.3.2 De prijzen van meerwerk worden door kopers als hoog ervaren 
Kopers vinden de prijzen van meerwerk hoog. 

Oorzaken 
BAM Woningbouw Wilma Weert is een seriematige bouwer. Dit brengt met zich mee dat 
de woningen in verhouding tot de individuele woningbouw relatief goedkoop zijn. Als men 
meerwerk wil laten uitvoeren, is dit in verhouding tot de prijs van de woning duur. 
Men kan stellen dat de koper het meerwerk bij seriematige bouw altijd als duur zal 
ervaren. 

Resultaten interviews 
13/20 kopers 

3.4.3.3 Kopers wensen meer kijkmiddagen 
Op dit moment is het zo geregeld dat er per project één kijkmiddag wordt georganiseerd. 
Kopers wensen dat er meer kijkmiddagen gehouden worden. Een wens van Hanne 
Beerens (kopersadviseuse van AM Wonen) is dat de koper eens in de vier weken op de 
bouw kan kijken. 

Oorzaken 
Het beleid van BAM Woningbouw Wilma Weert is, dat er één kijkmiddag wordt gehouden. 

Resultaten interviews 
12/20 kopers 7 hoog segment 

5 midden segment 

- 24-



Your wish ... is Our command Afstudeerverslag 

3.4.3.4 Gedwongen gebruik showrooms wordt door kopers als onprettig ervaren 
Vooral de kopers in het hoge segment vinden het jammer dat zij niet hun eigen 
showroom kunnen uitkiezen of uit meerdere showrooms kunnen kiezen. 

Oorzaken 
De kopers uit het hoge segment kopen dure woningen en hebben meer eisen dan kopers 
uit de lagere segmenten. Zij hebben meer te besteden en hebben vaak ook een aparte 
smaak. Zij zouden het fijn vinden als ze verder konden kijken dan alleen de showroom 
die door BAM Woningbouw Wilma Weert wordt toegewezen, om zo hun smaak beter te 
kunnen vervullen. 
Een andere oorzaak is, dat de kopers het idee krijgen dat de showroom zomaar een prijs 
kan maken, omdat er geen concurrentie is met een andere showroom. Zij krijgen als het 
ware het idee dat ze afgezet kunnen worden en dat ze hun producten niet tegen de 
laagste prijs kunnen krijgen. 

Resultaten interviews 
4/20 kopers 4 hoog segment 

3.4.3.5 Klantvriendelijkheid bouwplaatspersoneel 
Het heeft een aantal kopers gestoord dat ze onvriendelijk en bot behandeld werden door 
bouwplaatspersoneel. 

Oorzaken 
Er is een bepaalde 'ruige' cultuur ingeburgerd bij het bouwplaatspersoneeL Er zal bij hun 
als het ware een cultuuromslag moeten plaatsvinden, naar hoe men zich moet gedragen 
naar kopers toe. 
Het is de vraag wanneer en hoe kopers naar de bouw zijn gegaan. De bouwvakkers 
kunnen mensen van de bouw af hebben gestuurd, omdat ze er niet mogen zijn, niet 
wetende dat het kopers zijn. Het is de vraag hoe de kopers dit hebben opgevat. 

Resultaten interviews 
3/20 koper 2 midden segment 

1 laag segment 

3.4.3.6 Fouten in de bouw 
Kopers vinden dat ze benadeeld worden door fouten in de bouw. Ze vinden dat ze 
hiervoor niet op hoeven te draaien. Een voorbeeld zijn schakelaars op onlogische plekken 
of deuren die verkeerd zijn geplaatst, zodat geen kast meer in de kamer past. 
Voor het oplossen van deze 'fouten' moet de koper betalen. 

Oorzaken 
Dit zijn fouten van de architect, waar BAM Woningbouw Wilma Weert op wordt 
aangekeken. Deze fouten worden, als ze terecht zijn, door BAM kosteloos opgelost. 
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3.4.4 Hiaten in de Contractstukken 

3.4.4.1 Onduidelijke of onvolledige tekeningen I contractstukken 
Kopers en uitvoerders krijgen te maken met onduidelijke en onvolledige tekeningen. Het 
komt voor dat men twee tekeningen krijgt waar twee tegenstrijdige elementen op staan. 

Oorzaken 
Van de kopersbegeleiding krijgen uitvoerders stukken over wijzigingen waar 'rare' dingen 
op staan. Er staat informatie op waarvan ze niet goed weten wat ze ermee moeten, 
onnodige informatie. Die onnodige informatie zorgt voor twijfel bij de uitvoerder. 
Kopers krijgen te maken met onvolledige of onjuiste tekeningen of contractstukken die 
ze moeten ondertekenen. Soms zien kopers dit zelf, maar het komt ook voor dat kopers 
geen verstand van zaken hebben en dat ze dan te laat achter deze fout komen. 
De kopers krijgen niet wat ze dachten afgesproken te hebben met BAM Woningbouw 
Wilma Weert. 
Op tekeningen staan lange codes. Door deze lange codes kunnen slordige tekeningen 
ontstaan wat voor onduidelijkheden zorgt. 

Resultaten interviews 
4/8 uitvoerders 
1 kopersadviseur 
1 externe kopersbegeleid(st)er 

3.4.4.2 Verschillen tussen bestek en technische omschrijving verkoopbrochure 
Het komt voor dat er verschillen staan tussen het bestek en de technische omschrijving 
van de verkoopbrochure. 

Oorzaken 
Bij projecten die niet in eigen ontwikkeling zijn, wordt de technische omschrijving voor 
de verkoopbrochure door de projectontwikkelaar gemaakt. BAM Woningbouw Wilma 
Weert controleert de technische omschrijving. Hierbij komt het voor dat fouten over het 
hoofd worden gezien. 
Als BAM Woningbouw Wilma Weert een project zelf in ontwikkeling heeft en zelf de 
technische omschrijving maakt voor in de verkoopbrochure, komen er nagenoeg geen 
verschillen voor met het bestek. 

Resultaten interviews 
4/8 uitvoerders 
1 kopersadviseur 
1 externe kopersbegeleid(st)er 
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3.4.5 Opmerkingen koperskeuzelijst 

3.4.5.1 Kopers wensen meer opties in de koperskeuzelijst 
Er zijn kopers die vinden dat er te weinig keuzeopties op de koperskeuzelijst staan. 

Oorzaken 
Iedere koper heeft een eigen smaak en wil uit een zo breed mogelijk assortiment zijn 
keuze maken. Ze willen zoveel mogelijk keuzemogelijkheden hebben, zodat ze naar hun 
mening een betere keuze kunnen maken. 

Resultaten interviews 
6/20 kopers 4 midden segment 

2 laag segment 

3.4.5.2 Kopers niet meer laten zien, dan waaruit ze kunnen kiezen 
Kopers kunnen naar een showroom gaan waar ze een keuze kunnen maken voor een 
kraan. Ze moeten dan een keuze maken uit bijvoorbeeld 8 kranen, terwijl de showroom 
er wel 100 heeft. Een keuze maken voor een andere kraan is niet mogelijk. 
Dit komt ook voor in de showroom van BAM Woningbouw Wilma Weert voor bijvoorbeeld 
een raamdorpelsteen. De koper moet kiezen uit 2 soorten, er ligt ook een andere die ze 
niet kunnen kiezen omdat die voor een ander project bedoeld is. Dit zorgt voor onbegrip 
bij de koper. 

Oorzaken 
De koper kan kiezen uit een aantal opties. De koper komt in showrooms waar veel meer 
opties staan. Ze moeten dan kiezen uit de geselecteerde opties. Dit kan voor 
ontevredenheid zorgen en is moeilijk uit te leggen. 

Resultaten interviews 
2/20 kopers 1 midden segment 

1 laag segment 
1/2 kopersbegeleid(st)ers 
Afdelingsoverleg kopersbegeleiding 

3.4.5.3 Standaardafwerkingsniveau niet marktconform 
Het standaardpakket van bijvoorbeeld een badkamer wordt als ouderwets ervaren. 
Kopers verwachten bij het kopen van een nieuwe woning modernere prod ucten. Zo 
denken ze dan aan een hangtoilet in plaats van een duoblok en een thermostaatkraan in 
de douche in plaats van een mengkraan. 

Oorzaken 
Dit heeft te maken met de perceptie van de koper. BAM Woningbouw Wilma Weert 
bepaalt aan de hand van onderzoek in de markt een standaardafwerkingsniveau. Wat dit 
inhoudt staat precies beschreven in de stukken die de koper krijgt. De koper heeft een 
andere verwachting van hetgeen er beschreven staat en dat wat hij krijgt. Men verwacht 
iets anders. 

Resultaten interviews 
6/20 kopers 4 midden segment 

2 laag segment 
1/2 kopersbegeleid(st)ers 
1 kopersadviseur 
1 externe kopersbegeleid(st)er 
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3.4.5.4 Koperskeuzelijst niet marktconform 
De koperskeuzelijst wordt niet als optimaal ervaren. Concrete opties zijn er te weinig. De 
koper wil uit meer dingen kunnen kiezen. 

Oorzaken 
Meer dan de helft bestaat uit sanitair-, keuken- en tegelopties. Concrete opties zitten er 
niet tussen, zoals bijvoorbeeld een uitgewerkte aanbouw of dakkapel. 

Resultaten interviews 
1 kopersadviseur 
1 externe kopersbegeleid(st)er 
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3.5 Oorzaakgevolgdiagram 

In de voorgaande paragrafen zijn de knelpunten behandeld die voorkomen in het 
koperskeuzetraject van BAM Woningbouw Wilma Weert. Aan het eind van iedere 
paragraaf werd een tak van het oorzaakgevolg diagram getoond die betrekking had op 
de betreffende paragraaf. Op de volgende pagina in figuur 3.5 wordt het totale 
oorzaakgevolg diagram getoond, dat als basis zal dienen voor het opstellen van het 
onderzoeksplan dat in hoofdstuk 4 besproken wordt. 
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4 Onderzoeksplan 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek besproken. In deze opzet komen de 
doelstelling, probleemstellingen en onderzoeksvragen naar voren. Ook 
onderzoeksmethoden en de aanpak van het geheel worden behandeld. Deze opzet is de 
basis voor het uitgevoerde onderzoek. In hoofdstuk 5 zullen de resultaten van dit 
onderzoek behandeld worden. 

4.2 Doelstelling 
De doelstelling komt voort uit de resultaten van de analyse. Uit de analyse is gebleken 
dat de woonconsument steeds kritischer en bepalender wordt. Hierbij stelt de 
woonconsument hoge eisen aan de mogelijkheden met betrekking tot het realiseren van 
zijn individuele woonwensen. Hiervoor zijn aanpassingen nodig binnen de processen van 
BAM Woningbouw Wilma Weert om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de 
woonconsument en de processen beheersbaar te houden. In termen van BAM 
Woningbouw wordt dit ook wel 'de koper centraal stellen' genoemd. 
Uit de analyse die is uitgevoerd om eventuele knelpunten in de processen te achterhalen, 
is gebleken dat de processen erg complex en divers zijn. De processen zijn in een viertal 
aandachtsgebieden onder te verdelen: 

Interne en externe communicatiestoringen, 
Producten onvoldoende afgestemd op de huidige markt, 
Voorbereidings- en uitvoeringsproces onvoldoende ingericht met betrekking tot 
het realiseren van individuele wensen, 
Het bestaande koperskeuzetraject niet marktconform. 

In dit onderzoeksplan staat het optimaliseren van de in de analyse geconstateerde 
knelpunten in de processen centraal. De doelstelling van het afstudeerwerk is daarom als 
volgt geformuleerd: 

Het optimaliseren van de kopersprocessen binnen BAM Woningbouw Wilma 
Weert en wel zodanig dat de koper maximaal centraal staat in het 
voorbereidings- en uitvoeringsproces. 

4.3 Probleemstellingen 
Als het onderzoeksprobleem bepaald is en duidelijk is wat de doelstelling is, moet er 
bepaald worden wat er moet gebeuren om het probleem op te lossen. Hiervoor worden 
probleemstellingen opgesteld. Voor deze probleemstellingen dient het 
oorzaakgevolgdiagram uit paragraaf 3.5 als basis. Uit dit diagram zijn vier 
probleemstellingen af te leiden en wel uit de grijze vakken waarin de 4 hoofdfactoren 
staan. 
Deze probleemstellingen zijn als volgt geformuleerd: 

Probleemstelling 1: Communicatiestoringen. 
De interne en externe communicatiestoringen met betrekking tot de 
kopersprocessen moeten opgelost worden. 

Probleemstelling 2: Afstemming producten op de markt onvoldoende. 
De afstemming van producten op de huidige markt moeten 
verbeterd worden. Er moet nog beter gekeken worden naar wat de 
koper precies wenst en verwacht. 

Probleemstelling 3: Inrichting processen met betrekking tot individuele wensen. 
De inrichting van hetvoorbereidings-en uitvoeringsproces moet 
aangepast worden om maximaal te kunnen voldoen aan de eisen 
van de woonconsument met betrekking tot het realiseren van 
individuele wensen. 
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Probleemstelling 4: Het koperskeuzetraject is niet marktconform. 

4.4 Afbakening 

4.4.1 Inleiding 

Het koperskeuzetraject moet aangepast worden, zodat deze 
marktconform is. 

In deze paragraaf zal een afbakening plaatsvinden. Deze vindt plaats op het niveau van 
de probleemstellingen. 
In hoofdstuk 3 zijn de te optimaliseren aandachtsgebieden in het kopersbeleid aan de 
orde gekomen. In deze paragraaf zullen de elementen die relevant zijn voor verder 
onderzoek eruit gehaald worden. 

4.4.2 Afbakening probleemstellingen 
Er is een viertal probleemstellingen in dit onderzoek naar voren gekomen. Per 
probleemstelling zal behandeld worden of deze al dan niet relevant is voor verder 
onderzoek. 

Probleemstelling1: De interne en externe communicatiestoringen met betrekking tot de 
kopersprocessen moeten opgelost worden. 

Wel, Deze probleemstelling heeft direct betrekking op het maximaal centraal stellen van 
de koper. De koper wordt niet alleen steeds mondiger en stelt steeds meer eisen aan de 
mogelijkheden met betrekking tot individuele wensen, maar ook aan de communicatie 
tussen hun en BAM Woningbouw Wilma Weert. 

Probleemstelling 2: De afstemming van producten op de huidige markt moeten 
verbeterd worden. Er moet nog beter gekeken worden naar wat de 
koper precies wenst en verwacht. 

Niet, deze probleemstelling heeft niet direct betrekking op het maximaal centraal stellen 
van de koper. Het is wel een onderdeel ervan. 
De knelpunten die onder deze probleemstelling naar voren komen, zijn allemaal 
marktgericht, één heeft te maken met hoe er naar de markt gekeken moet worden en 
het andere over hoe er omgegaan moet worden met marktverschillen. Oplossingen voor 
deze knelpunten zijn niet relevant voor een uitvoeringstechnisch onderzoek. Deze 
hebben alles te maken met marktsituaties en hoe men hiermee moet omgaan. 

Probleemstelling 3: De inrichäng van het voorbereidings- en uitvoeringsproces moet 
aangepast worden om maximaal te kunnen voldoen aan de eisen 
van de woonconsument met betrekking tot het realiseren van 
individuele wensen. 

Wel, deze probleemstelling heeft direct betrekking op het maximaal centraal stellen van 
de koper. De koper stelt steeds hogere eisen aan de mogelijkheden met betrekking tot 
individuele wensen. Het is van groot belang dat de organisatie en uitvoering van 
individuele wensen op een goede manier verlopen. 

Probleemstelling 4: Het koperskeuzetraject moet aangepast worden, zodat deze 
marktconform is. 

Wel, deze probleemstelling heeft direct betrekking op het maximaal centraal stellen van 
de koper. Het koperskeuzetraject is de essentie van de omgang met de koper. Deze 
moet voldoen aan de eisen en wensen van de koper, zodat deze maximaal centraal staat. 
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4.4.3 Afbakening knelpunten 
Om een duidelijk beeld te kunnen geven waar in de kopersprocessen het zwaartepunt 
van de knelpunten ligt, heb ik het hele proces dat de koper moet doorlopen in een 
schema weergegeven. Aan de hand van dit schema ben ik de knelpunten gaan 
thuisbrengen bij de fase van het proces waar het zich voordoet. 
Dit heeft geresulteerd in het volgende schema: 

Figuur 4.1: Een schematische weergave van het hele proces dat de koper doorloopt. Boven ieder hokje 
staat de naam van een fase van het proces, in het hokje staat het aantal knelpunten weergegeven die 
horen bij de betreffende procesfase. 

De opdracht is om de relatie tussen de knelpunten in de voorbereidings- en 
uitvoeringsfase op te lossen. Er dient daarom nog een afbakening plaats te vinden. 
De nadruk van het onderzoek zal dan ook daar komen te liggen (in figuur 4.1 met een 
rood kader aangegeven). 
Daarentegen is te zien dat er in de verkoopfase ook een grote hoeveelheid aan 
knelpunten ligt. Er zal hier ook terdege rekening mee moeten worden gehouden. Deze 
knelpunten spelen een belangrijke rol en zijn ook nodig bij het oplossen van de 
knelpunten uit de voorbereidings-en uitvoeringsfase (in figuur 4.1 met een blauw kader 
aangegeven). 

4.5 Onderzoeksvragen 
De probleemstellingen geven de richting aan van het onderzoek, ze formuleren de 
problemen die opgelost dienen te worden. Deze problemen worden veroorzaakt door een 
aantal factoren. Door oplossingen te vinden voor deze factoren, wordt er een oplossing 
gevonden voor de probleemstellingen en wordt het doel dat geformuleerd staat in de 
doelstelling behaald. Om deze oplossingen te zoeken, worden de probleemstellingen 
uitgesplitst naar onderzoeksvragen, die worden afgeleid uit het oorzaakgevolgdiagram uit 
paragraaf 3.5 en wel uit de kleinste pijltjes van het diagram. 
Per pijltje worden onderzoeksvragen opgesteld. Bij ieder pijltje worden vragen opgesteld 
met de 5 HW methode. Vragen met wanneer, hoe, wat, welke en waar. Later kan blijken 
dat vragen overbodig zijn. Maar op deze manier wordt er wel altijd een wetenschappelijk 
verantwoorde oplossing gevonden voor de probleemstellingen. 
Op pagina 35 staat het schema weergegeven waarin de probleemstellingen staan 
genoemd met daaronder de bijbehorende onderzoeksvragen. De onderzoeksvragen zijn 
weer onderverdeeld in thema's om een duidelijke structuur in het geheel aan te brengen. 
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I Probleemstelling Communieatlestoringen I ._I __ ...;.T.LJyp~e:....=an"'tw-'=o"'or-=d'----' L _____________ ___.::B:::ro~n.:_ ____________ _, Dataverzamelingsmethode 

I~T~h~e~m~a~1~1~~~~=~=~s~~~r~~~e~n~~~d~e~H~~~re~c~o~m~m~u=n=~=a;~=====================================~ lo~~dei~~N~ml~•~~·~~~de 
Onderzoeksvraag 1.1.1.A We-lke informatie moet er intern uitgewisseld worden? Betreffende informatie Literatuur: procedures van BAM Woningbouw Wilma Weert, x x x 

l .l.l.B Hoe moet deze in formatie uitgewissaki worden? Communicaliemiddell procedure Literatuur over bedrijfscommunicatiemiddelen x x 
l.I.I.C Wanneer moet deze informatie urtoewisseld worden? Hdslippen Pro'eclmanaoer. pro·eclleider, kopersbeoeleiders, hoofd kopersbeoeleidinQ, kopers x 

Onderzoeksvraag 1.1.2.A Welke informatie moet er uftgewis_seld worden tussen projectmanager en kopersbegeleider? Belrellende informalie Hoofd kopersbegeleiding, kopersbegeleiders, projectmanager x 
1.1.2.B Wanneer moet deze informatie uitgewisseld worden? Tijdslippen Hoofd kopersbegeleiding, kopersbegeleiders, projectmanager x x 
1.1.2.C Hoe moet deze informatie uitgewisseld worden? Communicatiemtddel / procedure Hoold kopersbegeleiding, kopersbegeleiders, projoelmanager x x 

1.1.2.0 Welke informatie moet er uitgewisseld worden tussen· projectleider en kopersbegeleider? BetreHende informatie Hoofd kopersbegeleiding, kopersbegeleiders, projectleider x x 
1.1.2.E Wanneer moet deze informatie uitgewisseld worden? Tijdstippen Hoofd kopersbegeleiding, kopersbegeleiders, projectleider x x 
1.1.2.F Hoe moet deze informatie uitgewissaki worden? Communicatiemiddel / procedure Hoofd kopersbegefeiding , kopersbegeleiders, projectleider x 

1.1.2.G Welke informatie moet uitgewisseld "NOrden tussen projectmanager en projectleider? Betreffende informatie Hoofd kopersbegeleiding , projectmanager, projectleider x 
1.1.2.H Wanneer moet deze informatie uitgewisseld worden? Tijdslippen Hoofd kopersbegefeiding, projeclmanager, projoelleider x x 
1.1.2.1 Hoe moet deze informatie u~aewisseld "NOrden? Communicatiemiddel / procedure Hoofd kopersbeQ efeidinQ, pro 'eclmanaaer, pro'ectleider x x 

!Thema 1 2 Sionnoen rn de communiCatie tussen BAM en koper -
Onderzoeksvraag 1.2.1.A Hoe moeten kopersbegeleiders bereikbaar zijn? I J:Ommunicatiemiddel Kopers x x 

1.2.1.B Hoe vaak moeten kopersbegeleiders bereikbaar zijn? Aantal Kopers x x 
1.2.1.C Wanneer moeten kooersbeaeleiders bereikbaar zi"n? [ Ti'dstiooen Kooers x x 

Onderzoeksvraag 1.2.2.A Welke informatie moeten kopers krijgen om op de hoogte te "NOrden gehouden? Betreffende informatie Kopers x x 
1.2.2.B Hoe moelen de kopers op de hoogte worden gehouden? Communicatiemiddel Kopers, kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding x x 
1.2.2.C Hoevaak moelen de kopers op de noogle worden gehouden? Aantal Kopers x x 
1.2.2.0 Wanneer moeten de kopers op de hoogleworden gebrachl? Ti"dstippen Kopers, kopersbegeleiders hoofd kopersbegeleiding x x 

Onderzoeksvraag_ 1.2.3 Wanneer moelen kopers aniWoord krijgen op hun vrage~? HdsliPPen l lïdsduur Kopers kooersbeaeleiders, hoofd kopersbeaeleidino x x 

I nl u I u sen r n 
.. 
I !Thema 1 3 Slor nQe n de comm niCat e t s kope e exterre part ten 

Onderzoeksvraag 1.3.1.A Hoe moet shovtroompersoneel kopers benaderen? Gedragscode Kopers, kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding x 
1.3.1.B Wat kan BAM Woninabouw Wilma Weert doen aan ontevredenheid br koeers over showrooms? Maatreaal Pro'ectmanaoer, pro'ectfeider, kopersbeaefeiders, hoofd kopersbeoeleidinQ x 

Onderzoeksvraag 1.3.2.A Welke informatie moet er uitgewisseld worden tussen koper en externe partijen? Betreffende informatie Kopersbegefeiders,hoofd kopersbegeleiding x 
1.3.2.B Hoe moet deze informatie uitgewisseld worden? Communicatiemiddel Kopersbegeleiders,hoofd kopersbegeleiding, redenalie x x 
1.3.2.C Wanneer moet deze informatie uitoewisseld worden? Ti"dsltppen Kopers, showrooms kopersbegeleiders x x 

Onderzoeksvraag 1.3.3.A Aan welke afspraken moeten showrooms zich houden? Belraflende afspraken Kopers, showrooms, kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding x x 
1.3.3.B Hoe kan voorkomen worden dat afspraken varaeten worden? Checklist Kopers, showrooms, kopersbeaeleiders, hoofd kopersbeoeleidino x 

!Thema 1 4 
.. 

Sionnoen rn de communrcaue lussen BAM en externe part11en 

Onderzoeksvraag 1.4.1 Welke informatie mag de rnaketaar aan de koper verslrekken? Betreffende informatie 11 Projectmanager, proLactleider kQPersbegeleiders, hoofd kopersbeaeleidino 

I 

x 

I 

x 

I I 
Onderzoeksvraag 1.4.2.A Welke informatie moet er uijgewissek:f worden tussen BAM en externe partijen? Betreffende informatie i Projectmanager, projeclleider, kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding x 

1.4.2.B Hoe moet deze informatie uitgewisseld "NOrden? Communicatiemiddel J!Irrojectmanager, projeclleider, kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding x x 
1.4.3.C Wanneer moet deze informatie uitgevlisseld worden? Ti'dstiooen Pro'ectmanaaer. pro'eclleider, kooersbeoeleiders, hoofd kopersbeoeleidina x x 

. . I Probleemstelling 3 lnnchting processen met betrekking tot lndlvtduele wensen onvoldoende 
I Thema 3.1 Inrichting van uitvoerinQsproces onvoldoende om te kunnen voldoen aan individuele wensen 

~lo;n=d=e=rz=o~e~ks~v=ra=a=g=I ======3=.1=.1==1~H=o~e~m=.o=e=le=n=o=n~v=e=rk=oc~h=t=e=wo==n=in~g=en==Re=x=ib~e=l=u=ilg~e=v=o=er=d=wo==r=de=n=?~=;;=~==~~~~~======================================~I,I ~IM~e~l~hod~e~l~we~r~~·~jz~e ________ ~II~L~ile~r~a~lu~u~r~o~ve~r~in~bo~u~wm~e~lh~o~d~e~n~,r~e~de~n~a~li~eL,u~~~o~er~d~e~rs~, ~P~ro~je~c~U~ei=de~r~s~,p~r~o~je=ctrn~a~n~a~ge~r~s----------~L_--~--~--~--~------~----~ 
I Thema 3 2 lnrichtirl(i voorbereidinosproces onvoldoende om te kunnen voldoen aan individuele wensen Ir 

Onderzoeksvraag 3.2.2.A Hoe flexibel moeten uitvoerders zijn? Gedragscode Redenatie, kopersbegefe iders, hoofd kopersbegeleiding, projecleider, kopers 

I 

x 

I 

x 

I I 
3.2.2.B Op welke manier kan men zoraen dat u~oerders llexibeler z_ïn? Gedragscode Redenatie x 

Onderzoeksvraag_ 3.2.3 Hoe moeten kopers voorbereid worden opiW Procedure Redenatie, kopersbeaefeiders hoofd kopersbeaeleidina, oro·ecleider, kopers x x 
Onderzoeksvraaa 3.2.4 Op welke manier moet bepaald worden of een lW mooelïk is? Procedure/ checklist Redenalie, kopersbe~eleiders, hoold kopersbe~eleidinQ, pro'ecleider, kopers x x x 

I Probleemstelling 4 Bestaande koperskeuzetraject met marktconform 
I Thema 4 1 Aandachtspun1en afdelino kOPersbeqeleidino 

Onderzoeksvraag 4.1.1.A Welke bouwkundige kennis moeten kopersbegeleiders bezitten? Soort kennis I cursus Kopers, kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding, projectmanagers, projectleiders, showrooms x 
4.1.1.B Hoe moeten ze deze kennis kriioen? Cursus I ervarino Redenatie, literatuuronderzoek naar cursussen._ x x 

Onderzoeksvraag 4.1.2.A Hoeveel kopersgesprekken moeten er komen? Aanlal Kopers,kopersbegeleiders, hoold kopersbegeleiding, redenalie x x x 
4.1.2.B Wanneer moeten deze kopersgesprekken gehouden worden ? Tijdslippen Kopers,kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding, redenalie x x 
4.1.3.C Wal moel er besproken worden in deze kopersaesprekken? Checklisl KopersbeQeleiders, hoofd kopersbegeleidinQ , redenatie x x 

Onderzoeksvraag 4.1.3 Hoe moet er g:emotiveerd worden naar de kopj>rs? Procedure Redenalie, kopersbegeleiders, hoold kopersbegeleiding, pro 'ecleider koPers x x x 

I Thema 4 2 Actuahterl deadlines 

Onderzoeksvraag 4.2.1 Waar in het bouwProces moeten de deadlines voor de kopers liggen? Tïdslippen Kopers 

I I 

x 

I I 

Onderzoeksvraag_ 4.2.2 Waar in het bouwproces moeten de deadlines voor de uitvoerders liaaen? Tijdstippen Uitvoerders x 
Onderzoeksvraao 4.2.1 A Waar liol het optimum voor de deadlines rekenino houdend mei kopers en uitvoerders? Tïdstippen Redenatie x 
Onderzoeksvraag 4.2.3 Hoeveel deadlines moeten er zi'n? Aanlal Kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding, werkvoorbereiders, redenalie x x 
Onderzoeksvra~ 4.2.4 Welke deadlines moeien er zij_~? Namen deadlines Kooersbeoeleiders, hoofd kooersbeaeleidino, werkvoorbereiders, redenalie x x 
Onderzoeksvraao 4.2.5 Hoe moeten de deadlines aan de kopers worden dooroeoeven? Communicatiemiddel I Kopersbeoeleiders hoofd kopersbe~eleidinQ, redenalie x x 

!Thema 4 3 Servree aan de koper 

Onderzoeksvraag 4.3.1.A Hoe moet aan kopers duidelijk gemaakt worden wat bouwkundige termen betekenen Communicatiemiddel I Hoofd kopersbegeleiding, kopersbegeleiders, redenatie x x 
4.3.1.B Wie moelen er volgens de kopers aanwezig zijn bij de oplevering Personeelsfuncties I Kopers x 
4.3.1.C Hoelang moet een oplevering duren volgens de kopers Tijdsduur Kopers x 

Onderzoeksvraag 4.3.2.A 1 Hoe kunnen meerwerkprijzen aannemelijk gemaakt "vYOrden? Aanbeveling Hoofd kopersbegeleiding, calculalors, redenalie x 
4.3.2.B Hoe moeten meerwerkprijzen aan kopers geloond worden? Aanbeveling Hoofd kopersbegeleiding , kopersbegeleiders, redenalie x x 

Onderzoeksvraag 4.3.3.A Hoeveel kijkmiddagen moeten georganiseerd worden? Aantaf Kopers, kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding, redenatie x x 
4.3.3.B Wanneer moeten deze kijkmiddagen gehouden worden? Tijdslippen Kopers, kopersbegeteiders, hoofd kopersbegeleiding, redenatie x x 
4.3.3.C Wie van BAM moeten er aanwezig zijn? Personeelsfuncties Kopers, kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding, redenalie x x 

Onderzoeksvraaa A.3.4 Hoe moet showroompersoneel koeers benaderen? Godraascode Kopers, kopersbeoefeiders, hoofd kopersbeQeteidinQ, redenalie x x 
Onderzoeksvraag 4.3.5.A Hoe moet bouwplaatspersoneel kopers benaderen? Gedragscode Kopers, kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding, uitvoerders, redenatie x x 

4.3.5.B Wal moet bouwplaatspersoneel mei de kopers doen? Gedragscode Uitvoerders, kopersbegeleiders, hoofd kopersbegefeiding, redenalie x x 
4.3.5.C Wat moet bouwpfaalspersoneel met vraaen van kopers doen' Godraascode U~oerders, kopersbegeleiders hoofd kopersbegeleidin~ . redenatie x x 

1Thema4 4 Hraten rn de contractstukken 

Onderzoeksvraag 4.4. t.A Wat moet er op tekeningen staan? Checklisl Werkvoorbereiders, kopersbegeleiders hoofd kopersbegeleiding , calculalors redenalie 

I 

x 

I 

x 

I I 
4.4.1.B Hoe moet het er op staan? Wer~·ze Werkvoorbereiders, kopersbegeleiders, hoofd kopersbegeleiding, calculators redenatie x x 

Onderzoeksvraag 4.4.2.A Hoe moet er vanuit een bestek een technische omschrijving gemaakt worden? Werkwijze I Planvoorbereiders x x 
4.4.2.B Waar moel op gelet worden, zodal oeen verschillen onlslaan? Checklisl Planvoorbereiders x x x 

" 

redenatie 
redenatie 
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4.6 Plan van aanpak 

4.6.1 Volgorde te verrichten werkzaamheden 
Om de werkzaamheden op een goede manier te laten verlopen en ervoor te zorgen dat 
iedere respondent maar één keer geïnterviewd hoeft te worden, is het van belang dat er 
een plan wordt opgesteld van wat, wanneer bij wie/waar onderzocht moet worden. 
Soms is er op een bepaalde vraag een antwoord nodig, wil men verder kunnen gaan met 
een volgende vraag of onderdeel. 
Eerst zal de volgorde van de werkzaamheden per probleemstelling behandeld worden, 
vervolgens kunnen alle werkzaamheden van de 3 probleemstellingen vergeleken worden 
en kan er een plan voor alle werkzaamheden gemaakt worden. 

Volgorde onderzoek antwoorden onderzoeksvragen probleemstelling 1 
1. Literatuuronderzoek 
2. Interviewen kopers 
3. Interviewen kopersbegeleid(st)ers, hoofd kopersbegeleiding, externe 

kopersbegeleid ( st)er 
4. Interviewen uitvoerders, werkvoorbereiders, secretariaat kopersbegeleiding 
5. Interviewen projectleiders, projectmanagers 
6. Redenatie 

Volgorde onderzoek antwoorden onderzoeksvragen probleemstelling 3 
1. Literatuuronderzoek 
2. Interviewen kopers 
3. Interviewen kopersbegeleid(st)ers, hoofd kopersbegeleiding 
4. Interviewen werkvoorbereiders, uitvoerders 
5. Interviewen projectleiders, projectmanagers 
6. Redenatie 

Volgorde onderzoek antwoorden onderzoeksvragen probleemstelling 4 
1. Literatuuronderzoek 
2. Interviewen kopers 
3. Interviewen kopersbegeleid(st)ers, hoofd kopersbegeleiding 
4. Interviewen werkvoorbereiders, uitvoerders, calculators 
5. Interviewen projectleiders, projectmanagers 
6. Interviewen adjunct-directeur, directeur 
7. Redenatie 

Kijkend naar bovenstaande volgordes valt op, dat deze nagenoeg het zelfde zijn. Daarom 
is het onderzoek als volgt opgebouwd: 

1. Literatuur onderzoek 
2. Interviewen kopers 
3. Interviewen kopersbegeleid(st)ers, hoofd kopersbegeleiding, externe 

kopersbegeleid(st)er en secretaresse kopersbegeleiding. 
4. Interviewen werkvoorbereiders, calculators, uitvoerders 
5. Interviewen projectleiders en projectmanagers 
6. Interviewen adjunct-directeur en directeur 
7. Redenatie 

Zoals uit de verschillende volgordes van werkzaamheden opvalt, is er een bepaalde 
structuur terug te vinden. Als eerste wordt steeds in de bestaande literatuur gezocht. 
Vragen die niet beantwoord kunnen worden vanuit de literatuur worden gesteld aan 
respondenten in de vorm van interviews. Uiteindelijk zal van daaruit geredeneerd worden 
naar een antwoord op de vraag, dit samen met de kennis die is opgedaan uit de analyse. 
Het kan voorkomen dat een vraag ook op te lossen is zonder interviews, maar direct te 
beredeneren is vanuit de opgedane kennis uit de analyse. 
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4.6.2 Opzet beantwoorden onderzoeksvragen 

Opzet Literatuurstudie 
Uit het schema van paragraaf 4.5 zijn de vragen te halen die beantwoord dienen te 
worden aan de hand van bestaande informatie. De vraagstelling is duidelijk, hierdoor kan 
er gericht gezocht worden naar literatuur in de bibliotheek of informatie die voorhanden 
is bij BAM Woningbouw Wilma Weert. 

Opzet interviews 
Ook de onderzoeksvragen die beantwoord dienen te worden met behulp van interviews 
zijn te vinden in het schema van paragraaf 4.5. Deze onderzoeksvragen zullen opgesteld 
worden in vragenlijsten. Voor iedere respondent zal een aparte vragenlijst opgesteld 
worden. Deze vragen worden in een chronologische volgorde in deze vragenlijst gezet en 
worden ook in deze volgorde aan de respondenten gesteld. 

Opzet redenatie 
In de analysefase is kennis opgedaan over het op te lossen probleem . Deze kennis komt 
van pas bij het zoeken naar antwoorden op de onderzoeksvragen. Soms kunnen 
onderzoeksvragen direct beantwoord worden vanuit deze kennis, maar het kan ook 
voorkomen dat de kennis van pas komt als uit de literatuur of de interviews niet een 
eenduidig antwoord op een onderzoeksvraag naar voren is gekomen. 

4.6.3 Uitvoering interviews 
In deze paragraaf zal de uitvoering van de interviews worden toegelicht. Als eerste stap 
is geïnventariseerd welke onderzoeksvragen aan iedere respondent gesteld moeten 
worden. Voor iedere respondent zijn deze onderzoeksvragen letterlijk overgenomen en in 
een vragenlijst verwerkt. Vervolgens zij zoveel mogelijk respondenten geïnterviewd. Er is 
een betrouwbare selectie gemaakt, door respondenten te kiezen, waar in de analyse fase 
uit is gebleken dat ze een goede en betrouwbare informatiebron zijn. De functie van de 
respondenten en de grootte van de steekproef worden hieronder getoond. 

Functie Aantal 0/o van totale populatie 
Kopers (4) 1% 
Uitvoerders (2) 20% 
Kopersbegeleid(st)ers (3) 100% 
Hoofd kopersbegeleid ing (1) 100% 
Projectleiders (2) 66.6% 
Projectmanagers (2) 66,6% 
Calculators (1) 25% 
Projecto ntwi kkelaa rs (1) 50% 
Werkvoorbereiders (1) 25% 
Planvoorbereiders (1) 50% 
Showrooms (2) 17% 

De grootte van de steekproef van de kopers bedraagt 1%. In werkelijkheid is deze 
groter, omdat kopers tijdens de interviews in de analysefase al voorstellen en 
aanbevelingen hebben gedaan die in de onderzoeksfase gebruikt kunnen worden. 

Zoals eerder al naar voren is gekomen, zou een grotere steekproef een betrouwbaarder 
beeld van de werkelijkheid weergeven. Helaas was niet iedereen beschikbaar voor het 
afnemen van een interview. In de interviews met de verschillende respondenten zijn 
echter antwoorden naar voren gekomen die door andere respondenten bevestigd 
werden. Er zijn hierbij geen tegenstrijdige antwoorden naar voren gekomen. Vandaar dat 
de resultaten als betrouwbaar beschouwd kunnen worden. 
De uitwerkingen van de interviews staan weergegeven in bijlage 3. 
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5 Resultaten onderzoek 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk worden de antwoorden op de onderzoeksvragen besproken zoals deze 
naar voren zijn gekomen in het onderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd op de manier 
zoals die beschreven staat in hoofdstuk 4. De uitwerkingen van de interviews zijn 
toegevoegd in bijlage 4. 

5.2 Resultaten van de onderzoeksvragen 
De verschillende onderzoeksvragen worden in dit hoofdstuk in dezelfde volgorde 
besproken zoals ze zijn weergegeven in het schema van paragraaf 4.5. 
In tegenstelling tot de andere hoofdstukken is dit hoofdstuk niet ingedeeld in paragrafen, 
maar ingedeeld aan de hand van de thema's en onderzoeksvragen, met de bijbehorende 
nummering. Dit om het geheel overzichtelijk te houden. 

Thema 1.1 Storingen in de interne communicatie 

1.1.1.A Welke informatie moet er uitgewisseld worden? 

NAW-gegevens gekoppeld aan bouwnummer 
Meer- en minderwerk in optie en definitief gekoppeld aan bouwnummer 
Begroting gekoppeld aan blokken en kavels 
Individuele wijzigingen in optie en definitief gekoppeld aan bouwnummer 

1.1.1.8 Hoe moet deze informatie uitgewisseld worden? 

Via een koperskeuzeprogramma dat voor alle betrokken partijen toegankelijk is. Duidelijk 
moet zijn wie verantwoordelijk is voor welke aanvoer van informatie. Ook moet ervoor 
gezorgd worden dat de informatie up-ta-date is. Alle betrokken partijen kunnen zo hun 
informatie vinden. 

1.1.1.C Wanneer moet er informatie uitgewisseld worden? 

Alle betrokken partijen kunnen hier wanneer zij maar willen hun informatie vinden. Het is 
van belang dat eenieder die verantwoordelijk is voor het toevoegen van actuele 
informatie dit ook consequent doet en wel zodra er informatie bekend is die ook van 
belang is voor andere partijen. 

1.1.2.A Welke informatie moet er uitgewisseld worden tussen projectmanager 
en kopersbegeleid(st)er? 

Tussen kopersbegeleid(st)er en projectmanager dient alle informatie, die betrekking 
heeft op een project en van belang is voor kopers en nodig om kopers goed te kunnen 
adviseren, begeleiden en informeren, uitgewisseld te worden. 

1.1.2.8 Wanneer moet deze informatie uitgewisseld worden? 

Tijdens projectteamvergaderingen. 
Indien de informatie op een bepaald moment van belang is, direct als informatie 
bekend is. 

1.1.2.C Hoe moet deze informatie uitgewisseld worden? 

Tijdens projectteamvergaderingen mondeling, 
Via notulen of verslag van de projectteamvergadering, 
Via e-mail. 
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1.1.2.0 Welke informatie moet er uitgewisseld worden tussen projectleider en 
kopersbegeleid{st)er? 

Tussen kopersbegeleid(st)er en projectleider dient alle informatie, die betrekking heeft 
op een project en van belang is voor kopers en nodig om kopers goed te kunnen 
adviseren, begeleiden en informeren, uitgewisseld te worden. 

1.1.2.E Wanneer moet deze informatie uitgewisseld worden? 

Tijdens projectteamvergaderingen. 
Indien de informatie op een bepaald moment van belang is, direct als informatie 
bekend is. 

1.1.2.F Hoe moet deze informatie uitgewisseld worden? 

Tijdens projectteamvergaderingen mondeling, 
Via notulen of verslag van de projectteamvergadering, 
Via e-mail. 

1.1.2.G Welke informatie moet er uitgewisseld worden tussen projectmanager 
en projectleider? 

Tussen projectmanager en projectleider dient alle informatie die van belang is of 
gevolgen heeft voor de uitvoering uitgewisseld te worden, zodat de projectleider niet 
voor verrassingen komt te staan tijdens de uitvoeringsfase. 

1.1.2.H Wanneer moet deze informatie uitgewisseld worden? 

Tijdens projectteamvergaderingen. 
Indien de informatie op een bepaald moment van belang is, meteen als de 
informatie bekend is. 

1.1.2.1 Hoe moet deze informatie uitgewisseld worden? 

Tijdens projectteamvergaderingen mondeling, 
Via notulen of verslag van de projectteamvergadering, 
Via e-mail. 
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Thema 1.2 Storingen in de communicatie tussen BAM en koper 

1.2.1.A Hoe moeten kopersbegeleid(st)ers bereikbaar zijn? 

De kopersbegeleid(st)ers moeten persoonlijk, telefonisch en per e-mail bereikbaar zijn. 

1.2.1.8 Hoe vaak moeten kopersbegeleid(st)ers bereikbaar zijn? 

In plaats van één kopersgesprek, twee kopersgesprekken. 
Twee beluren per week in plaats van één. 
E-mailen kunnen de kopers wanneer hun dat uitkomt. 

1.2.1.C Wanneer moeten kopersbegeleid(st)ers bereikbaar zijn? 

Persoonlijk: Eerste kopersgesprek aan de hand van een uitnodiging door 
kopersbegeleid(st)er na aankoop van de woning bij de makelaar. 
Tweede kopersgesprek een week voor de tweede deadline. 

Telefonisch: Twee keer per week zijn er beluren. Eén aan het begin van de week op 
dinsdagmiddag en één aan het einde van de week op donderdagmiddag. 

E-mail: Kopers kunnen op ieder moment van de dag e-mailen met de 
kopersbegeleid(st)ers. 

1.2.2.A Welke informatie moeten kopers krijgen om op de hoogte te worden 
gehouden? 

Informatie over: 
De voortgang van de bouw, 
Nieuwe adressen, 
De bouwvak, 
De kijkmiddagen, 
De bouwplaatsleiding, 
Bereikbaarheid kopersbegeleiding 
De oplevering, 
Errata, 
De nutsvoorzieningen, 
De verkoop van hun huidige woning, 
Foto's van de bouw, 
Antwoorden op veel gestelde vragen, 
De gebruikte bouwmethoden of technieken, 
De planning en gevolgen voor deadlines, opleverdata, startdatum aanvang bouw, 
Deadlines, 
Officiële handelingen. 

1.2.2.8 Hoe moeten de kopers op de hoogte worden gehouden? 

Via een nieuwsbriefen/of projectenwebsite. 

1.2.2.C Hoe vaak moeten kopers op de hoogte worden gehouden? 

Deze nieuwsbrief zouden de kopers één keer in de vier weken willen ontvangen. De 
projectenwebsite consequent updaten als er nieuwe informatie voor handen is. 
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1.2.2.0 Wanneer moeten kopers op de hoogte gebracht worden? 

De nieuwsbrief zal de kopers één keer in de vier weken worden toegestuurd. 

1.2.3 Wanneer moeten kopers antwoord krijgen op hun vragen? 

Inkomende vragen moeten binnen één week beantwoord worden. Voor spoedeisende 
gevallen geldt vanzelfsprekend een kortere termijn. Een en ander is afhankelijk van de 
situatie en zal door de kopersbegeleid(st)ers hierop beoordeeld worden. 
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Thema 1.3 Storingen in de communicatie tussen koper en externe 
partijen 

1.3.1.A Hoe moet showroompersoneel kopers benaderen? 

De koper moet met open armen ontvangen worden en met alle benodigde aandacht en 
moeite geholpen worden zodat deze tevreden is en met een goed gevoel bij de 
showroom de deur uit gaat. 

1.3.1.8 Wat kan BAM Woningbouw Wilma Weert doen aan ontevredenheid bij 
kopers over showrooms? 

Na afronding van een project een evaluatie houden tussen een showroom en BAM 
Woningbouw Wilma Weert. In deze evaluatie kunnen dit soort problemen besproken 
worden en kunnen er afspraken over gemaakt worden. Mocht bij een volgend project 
geen verbetering optreden, dan kan BAM Woningbouw Wilma Weert besluiten om geen 
verdere samenwerking met de betreffende showroom meer aan te gaan. 
Natuurlijk kan er, als er tijdens een project blijkt dat showroompersoneel niet 
klantvriendelijk overkomt, een tussenevaluatie plaatsvinden waarin dit besproken wordt. 

1.3.2.A Welke informatie moet er uitgewisseld worden tussen koper en externe 
partijen? 

Antwoorden op vragen, 
Offertes, 
Informatie over producten, 
Afschrift gemaakte keuzes ter bevestiging, 
Bevestiging gemaakte keuzes. 

1.3.2.8 Hoe moet deze informatie uitgewisseld worden? 

Antwoorden op vragen telefonisch of via e-mail, 
De rest schriftelijk via de post. 

1.3.2.C Wanneer moet deze informatie uitgewisseld worden? 

Antwoorden op vragen binnen een week na kenbaar maken van de vraag, 
Offertes binnen twee weken na aanvraag, 
Informatie over producten binnen een week na aanvraag, 
Bevestigingen gemaakte keuzes binnen een week. 

Mocht er wegens een of andere vooraf bekende reden een termijn niet haalbaar zijn, 
moet er een afspraak met de koper worden gemaakt binnen welke termijn deze de 
afgesproken informatie ontvangt. De showroom dient zich hier dan te allen tijde aan te 
houden. 

1.3.3.A Aan welke afspraken moeten showrooms zich houden? 

Showrooms maken afspraken met kopers. Deze afspraken gaan dan over offertes of over 
informatie die de koper wil hebben voordat hij een keuze maakt, uitgewerkte 
opstellingen, etc. Het komt voor dat bijvoorbeeld een koper een afspraak maakt met een 
showroom om een bepaalde opstelling uit te werken. Als de koper dan op gesprek komt 
dient dit gedaan te zijn. Als een showroom een afspraak maakt met een koper, dient de 
showroom deze ook na te komen. 
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1.3.3.8 Hoe kan voorkomen worden dat afspraken worden vergeten? 

Showrooms dienen als een afspraak gemaakt is met een koper, deze vast te leggen en 
de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden in te plannen. 
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Thema 1.4 Storingen in communicatie tussen BAM en externe 
partijen 

1.4.1 Welke informatie mag de makelaar aan de koper verstrekken? 

De informatie die de makelaar aan de koper mag verstrekken verschilt per project. De 
informatie die de makelaar mag verstrekken wordt afgesproken in de zogenaamde 
makelaarsoverdracht. Van deze makelaarsoverdracht wordt een verslag gemaakt waarin 
de gemaakte afspraken, onder andere over de informatie die de makelaar aan de koper 
mag verstrekken, staan. 

1.4.2.A Welke informatie moet er uitgewisseld worden tussen BAM en externe 
partijen? 

BAM moet alle informatie krijgen over keuzes en afspraken die gemaakt zijn met kopers. 
Zoals: 

Offertes, 
Wijzigingen in de bouw, 
Definitieve opstellingen, 
Contracten die met de koper afgesloten zijn. 

1.4.2.8 Hoe moet deze informatie uitgewisseld worden? 

Via post of e-mail. 

1.4.2.C Wanneer moet deze informatie uitgewisseld worden? 

Zodra een koper een keuze heeft gemaakt en deze definitief is vastgelegd en 
ondertekend, dient deze uitgewisseld te worden met BAM Woningbouw Wilma Weert. 
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Thema 3.1 De inrichting van het uitvoeringsproces is onvoldoende 
om maximaal te kunnen voldoen aan de huidige vraag van de 
woonconsument met betrekking tot individuele wensen 

3.1.1 Hoe moeten onverkochte woningen flexibel worden uitgevoerd? 

In veel projecten komt het voor dat een aantal woningen niet verkocht zijn als er wordt 
gestart met de bouw. Deze woningen worden, vooral als ze door BAM Woningbouw 
Wilma Weert zelf zijn ontwikkeld, standaard uitgevoerd. Het probleem wat dat met zich 
meebrengt is dat als een koper in een later stadium een woning koopt er weinig mogelijk 
is op het gebied van wijzigingen. Natuurlijk zijn er nog een hoop wijzigingen mogelijk, 
maar dit brengt in verhouding hoge kosten met zich mee. Zaak is om deze woningen op 
een dusdanige manier uit te voeren, dat er nog in ruime mate tegemoet kan worden 
gekomen aan wensen van de koper. In dit onderzoek zijn een aantal 
oplossingsmogelijkheden naar voren gekomen om deze woningen zo flexibel mogelijk uit 
te voeren. Deze zullen hieronder in het kort behandeld worden. 

1. Naar een trend zoeken binnen een project. 
Eén van de oplossingen kan zijn om eens te kijken naar veelvoorkomende wijzigingen in 
het project. Bijvoorbeeld als blijkt dat er bij een groot aantal woningen binnen dat 
project gekozen is voor een tweede wastafel op de badkamer, voorzieningen aan te 
brengen bij de onverkochte woningen dat deze tweede wastafel aangebracht kan 
worden. Als in nog een later stadium de woning nog steeds niet verkocht is, kan men 
ervoor kiezen om deze tweede wastafel dan ook te plaatsen. 
Op deze manier kan men bij verschillende wijzigingen te werk gaan. Ook is het niet 
verkeerd om in zo'n geval ook naar andere projecten te kijken die vergelijkbaar zijn om 
een bepaalde trend in wijzigingen te ontdekken. 
De kans is namelijk 9root, dat als er een bepaalde trend binnen een project te ontdekken 
is, een potentiële koper deze wijziging ook graag toegepast wil hebben in zijn woning. Dit 
kan namelijk bepalend zijn voor de verkoop van de woning. 

2. Flexibele bouwmethode toepassen 
Deze optie dient nader onderzocht te worden. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld een 
flexibel vloersysteem waarin leidingen gemakkelijk verlegd kunnen worden. Een 
inbouwmethode waar wordt gewerkt met voorzetwanden of verlaagde plafonds, een 
verhoogde vloer, etc. Er moet onderzocht worden welke methode er het beste gebruikt 
kan worden en welk product er toegepast kan worden. 
De essentie van de methode moet zijn dat er in een laat stadium nog wijzigingen in de 
woning aangebracht kunnen worden. 

3. Casco opleveren 
Nog een optie is om de onverkochte woningen casco op te leveren. Casco betekent dat er 
geen badkamer en keuken in de woning gezet worden. Het is dan aan de koper om na de 
oplevering een keuken en badkamer uit te kiezen en te plaatsen. 
Een argument hierbij is, dat dit niet flexibel omgaan is met onverkochte woningen. Het 
leidingwerk zal alsnog standaard aangebracht worden en de koper zal hier later alsnog de 
kosten moeten dragen voor wijzigingen. 
Een ander tegenargument voor deze oplossing is, dat appartementen nooit casco 
opgeleverd worden. Deze methode kan dus alleen maar toepasbaar zijn voor 
grondgebonden woningen. 

De oplossing om onverkochte woningen maximaal flexibel uit te voeren, is te zoeken 
naar een flexibele bouwmethode (punt 2). De andere twee oplossingen zijn ook flexibele 
oplossingen, maar niet zo flexibel als de oplossing onder punt 2. Om maximaal tegemoet 
te kunnen komen aan de wensen en eisen van de kopers is het toepassen van een 
flexibele bouwmethode de beste oplossing. 

- 45 -



Your wish ... is Our command Afstudeerverslag 

Thema 3.2 De inrichting van het voorbereidingsproces is 
onvoldoende om maximaal te kunnen voldoen aan de huidige 
vraag van de woonconsument met betrekking tot individuele 
wensen 

3.2.2.A Hoe flexibel moeten uitvoerders zijn? 

De uitvoerders moeten open staan voor wijzigingen en wensen van kopers. Hij moet 
flexibel ingesteld zijn. Ook bij drukte moet de uitvoerder voor hier voor open staan en 
een eerlijk antwoord geven op de vraag van de kopersbegeleid(st)er of een bepaalde 
wijziging mogelijk is. 

3.2.2.8 Op welke manier kan men zorgen dat uitvoerders flexibeler zijn? 

De uitvoerders moeten bewust worden gemaakt van het belang van de mogelijkheden 
met betrekking tot wensen en eisen van de kopers en op die manier een flexibelere 
instelling krijgen. 
Een tweede manier die op het bovenstaande aansluit is de volgende. 
Als een kopersbegeleid(st)er een vraag aan de uitvoerder stelt over de mogelijkheid tot 
de uitvoering van een wijziging en hierop het antwoord 'nee' krijgt, dan moet de 
kopersbegeleid(st)er ter controle dezelfde vraag aan de projectleider stellen. Deze zal 
dan ook overleg plegen en de kopersbegeleid(st)er een antwoord geven. 

3.2.3 Hoe moeten kopers voorbereid worden op individuele wensen? 

Kopers moeten over de mogelijkheden op het gebied van individuele wensen op 
verschillende manieren voorbereid worden. 
Dit begint al bij de makelaar. Hier krijgen ze bij aankoop van de woning de 
koperskeuzelijst en het bouwboek. Hierin staat beschreven hoe het koperskeuzetraject 
bij BAI"1 Woningbouw Wilma Weert in zijn werk gaat. Ook wordt hier aandacht besteed 
aan de mogelijkheden met betrekking tot individuele wensen en waar men zoal rekening 
mee moet houden, ook op het gebied van financiering . Door deze informatie al vroeg te 
verstrekken, heeft de koper tijd zat om na te denken over eventuele individuele wensen. 
Vervolgens wordt er een kopersgesprek gehouden. Hier is het wederom zaak dat de 
kopers herinnerd worden aan de mogelijkheden met betrekking tot individuele wensen, 
omdat kopers soms het bouwboek niet goed of helemaal niet lezen en zich niet bewust 
zijn van de mogelijkheden en gevolgen met betrekking tot individuele wensen. 
Ook op de kopersbijeenkomst op kantoor moet de koper hierover voorgelicht worden. 
Hier krijgen ze algemene informatie over het koperskeuzetraject en de bouw in de vorm 
van een presentatie. 
Als de koper op deze drie momenten voorgelicht wordt over de mogelijkheden en 
gevolgen van eventuele individuele wensen, is zeker dat de informatie is overgekomen. 

3 .2.4 Hoe moet worden bepaald of een individuele wens mogelijk is? 

Het proces van het vaststellen van een individuele wens tot en met de uitvoering ervan, 
bestaat uit verschillende stappen. Binnen iedere stap van dit proces, komen een aantal 
partijen naar voren die samen hun uiterste best doen, om de individuele wens 
realiseerbaar te maken. In deze paragraaf zullen de vijf verschillende stappen en de 
partijen die bij dit proces betrokken zijn naar voren komen. 
In chronologische volgorde: 
1. Vaststellen van de individuele koperswens 
2. Toetsen van de individuele koperswens 
3. Uitwerken van de individuele koperswens 
4. Voorbereiden van de individuele koperswens 
5. Uitvoeren van de individuele koperswens 
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Stap 1: Vaststellen van de individuele wens 
De kopersbegeleid(st)er nodigt de kopers uit voor een gesprek waarin de 
koperskeuzelijst wordt doorlopen en de kopers worden voorzien van de nodige instructies 
en informatie. In dit gesprek kunnen de kopers hun individuele wensen kenbaar maken. 
Na het gesprek krijgt de koper een afschrift van de gemaakte keuzes en wordt verzocht 
deze te ondertekenen. De individuele wens is nu vastgesteld. 

Stap 2: Toetsen van de individuele wens 
Na het vaststellen van de individuele wens, toetst de kopersbegeleid(st)er, eventueel in 
overleg met projectmanager, calculator, uitvoerder en/of projectvoorbereider de 
individuele wens op: 

• Uitvoeringstechniek 
• Constructie 
• Bouwregulering 
• Stand van de uitvoering (toetsen aan de planning van de voorbereiding en 

uitvoering) 
Na het toetsen van de wens zorgt de kopersbegeleid(st)er voor een kostenindicatie en 
wordt deze uiteindelijk gecontroleerd door de projectleider. 

Toetsen aan uitvoeringstechniek 
De kopersbegeleid(st)er kijkt op basis van ervaring welke bouwkundige consequenties 
een individuele wens heeft en of de wens nog opgenomen kan worden in het 
uitvoeringsproces. 
Onder bouwkundige consequenties wordt verstaan, dat er gekeken wordt of er 
bouwtechnische gevolgen veroorzaakt worden door de wijziging. Als er bouwtechnische 
gevolgen zijn, wordt er gekeken of deze passen bij de gebruikte bouwmethode. Passen 
deze niet bij de bouwmethode, dan wordt de wijziging afgewezen. 
Ook wordt er gekeken of de wens nog past in het uitvoeringsproces. Onder andere het 
moment van indienen van de individuele wens is hierbij van belang. Het 
uitvoeringsproces mag namelijk niet verstoord worden door een individuele wijziging. Het 
mag niet zo zijn dat één wijziging gevolgen heeft voor de hele bouw. De trein van het 
bouwproces moet door blijven lopen. Ook kan het zijn dat een wijziging wordt ingediend 
die gevolgen heeft voor een bepaalde fase in het uitvoeringsproces, bijvoorbeeld de 
ruwbouw. Als de bijbehorende deadline voor deze fase reeds verstreken is, wordt de 
wijziging niet uitgevoerd. 
Het is soms mogelijk om een bepaalde wens met gevolgen voor de uitvoering nog uit te 
voeren, het is alleen de vraag of de behoefte van de wens opweegt tegen de hoge kosten 
die hier meestal mee gepaard gaan. Hierbij valt te denken aan kosten voor sloop, 
vertraging in de uitvoering, etc. 

Toetsen aan de constructie 
De kopersbegeleid(st)er kijkt of de wijziging ten gevolge van de individuele wens geen 
gevolgen heeft voor de constructie. Individuele wensen die gevolgen hebben voor de 
constructie of leidingkokers worden bij voorbaat al niet uitgevoerd. Mocht de 
kopersbegeleid(st)er niet helemaal zeker zijn van haar zaak, pleegt deze overleg met 
uitvoerder, projectleideren/of constructeur. 

Toetsen aan de bouwregulering 
Als de kopersbegeleid(st)er een vermoeden heeft dat de WIJZiging ten gevolge van de 
individuele wens in strijd is met de bouwvergunning of het bouwbesluit, zal ze dit 
nakijken. Mocht de wijziging inderdaad in strijd zijn met de bouwvergunning dan wordt 
deze wens niet uitgevoerd. Er moet dan een nieuwe bouwvergunning worden 
aangevraagd wat geld en tijd kost. Deze tijd zorgt voor een verstoring in het 
voorbereidings- en uitvoeringsproces. Wijzigingen die in strijd zijn met de 
bouwvergunning worden, net als bij constructieve wijzigingen, bij voorbaat afgewezen. 
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Als de bovenstaande toetsingsstappen uitgevoerd zijn, zal de projectleider bovenstaande 
stappen controleren en de wijziging goed- of afkeuren. 
Als de projectleider de wens goedgekeurd heeft, zal de kopersbegeleid(st)er zorgen dat 
ze een kostenindicatie heeft voor de betreffende wijziging. Hiermee probeert men te 
voorkomen dat de koper in een later stadium vanwege kostenoverwegingen van de wens 
afziet terwijl al een hoop werk verricht is. De koper moet hierbij een voorlopig akkoord 
tekenen . 

Stap 3: Uitwerken van de individuele koperswens 
Nadat de wens is getoetst en goedgekeurd, kan er worden begonnen met het uitwerken 
van de individuele wens. Hierbij is wederom een aantal stappen te onderscheiden. Deze 
stappen worden doorlopen door de kopersbegeleid(st)er samen met de calculator. 
Als eerste maakt de kopersbegeleid(st)er een uitgebreide beschrijving van de wijziging. 
Aan de hand van deze beschrijving worden de wijziging(en) ten gevolge van de 
individuele wens uitgetekend. Aan de hand van deze tekening(en) wordt door de 
calculatie een offerte voor de betreffende wijziging opgesteld. Als de tekeningen klaar 
zijn en de definitieve prijs bekend is, worden deze voorgelegd aan de projectleider ter 
goedkeuring. Als deze zijn goedkeuring heeft gegeven, worden de tekeningen en de 
offerte aan de koper voorgelegd. Deze wordt gevraagd of de wijziging naar wens is en of 
ze instemmen met de prijs. Als dit in orde is, moet de koper de definitieve 
opdrachtbevestiging tekenen en kan het uitvoeringsproces beginnen. 
Het kan voorkomen dat de koper niet akkoord gaat met de offerte. Dit kan zijn omdat hij 
een inhoudelijke klacht heeft, doordat bijvoorbeeld de wens niet is uitgewerkt zoals hij 
dat graag zou willen zien óf er is een probleem met de offerte. De koper kan bijvoorbeeld 
een fout in de offerte ontdekt hebben die, voordat hij ermee instemt aangepast dient te 
worden. Doordat de koper in een eerder stadium al een prijsindicatie heeft ontvangen, 
die meestal aan de hoge kant wordt ingeschat, zal de koper zelden de wijziging te duur 
vinden. 

Stap 4: Voorbereiden van de individuele wens 
Het voorbereiden van de individuele wens wordt gedaan door de werkvoorbereider. 
Voordat er gestart wordt met de voorbereiding van de individuele wens, wordt de 
toetsing nogmaals gecontroleerd door de werkvoorbereider. Hij controleert met name of 
er met alle bouwkundige consequenties rekening is gehouden. Mochten er dingen zijn 
waar hij het niet mee eens is, pleegt hij overleg met de kopersbegeleid(st)er. 
Nu worden de definitieve tekeningen gemaakt. De werkvoorbereider stuurt daarvoor kale 
tekeningen naar installateurs en toeleveranciers. Deze zullen dan, ieder voor hun eigen 
discipline, de gevolgen die door de wijziging(en) worden veroorzaakt uittekenen. 
Als de tekeningen terug komen bij de werkvoorbereider zal hij controleren of de 
tekeningen juist zijn en alle consequenties opgenomen zijn. Ook controleert hij of er 
geen problemen of tegenstrijdigheden zijn of kunnen komen tussen verschillende 
disciplines. 
Als alle tekeningen gecontroleerd en goedgekeurd zijn door de projectleider, worden de 
werktekeningen naar alle betrokken partijen gestuurd. 

Stap 5: Uitvoeren van de individuele wens 
Als de wijziging voorbereid is en de tekeningen zijn binnen bij alle betrokken partijen, 
kan de uitvoering van de individuele wens starten. 

De bovenstaande stappen zijn uitgewerkt in een stroomschema. Dit schema is opgesteld 
voor de meest ingrijpende variant. Dit wil zeggen, als er sprake is van een ingrijpende 
wijziging van het bestaande ontwerp. Bij alle minder ingrijpende varianten, zullen de 
stappen sneller verlopen, kunnen stappen overgeslagen worden of zullen verschillende 
stappen in één keer genomen worden. 

Het bovenstaande is weergegeven in een stroomschema op de volgende pagina. 
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Stroomschema van de individuele wens 
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~-------------N·~~----------~c 

ltop4: 
Do_,.._ --Legenda 

-

Afbeelding 5.1: Het stroomschema van de individuele wens. In dit schema staan de verschillende stappen en 
beslismomenten weergegeven die genomen dienen te worden om een ingediende individuele wens te toetsen. Door het 
schema vanaf start consequent te doorlopen en de pijlen te volgen, kan er een eerlijk antwoord aan de kopers gegeven 
worden of een individuele wens mogelijk is. 

-
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Thema 4.1 Aandachtspunten afdeling kopersbegeleiding 

4.1.1.A Welke bouwkundige kennis moeten kopersbegeleid(st)ers bezitten? 

Bouwkunde: 

Installaties: 

Op MBO-niveau: 
Bouwmethoden en technieken; 
Bouwkundige termen; 
Bouwmaterialen; 
Kostenramingen kunnen maken; 
Basiskennis constructie; 
Basiskennis bouwtechniek; 
Inzicht in gevolgen door bouwkundige wijzigingen. 

Op MBO-niveau: 
Technische Kennis van installaties die gebruikt worden door BAM 
Woningbouw Wilma Weert; 

Autocad: 

Marktken nis: 

Werking installaties; 

Wijzigingen in autocad-bestanden kunnen tekenen. 

Kennis nemen van veel gevraagde wijzigingen en meenemen in 
volgende projecten; 
Koperskeuzelijsten aanpassen aan de markt. 

MBO-niveau is een niveau waar alle basiskennis wordt opgedaan en derhalve voldoende. 
Een hoger niveau is niet nodig. Specifiekere vragen, adviezen en wijzigingen waar meer 
kennis voor nodig is, zijn de kopersbegeleid(st)ers verplicht terug te leggen aan de 
backoffice. 

4.1.1.8 Hoe moeten ze deze kennis krijgen? 

Deze kennis kunnen ze vergaren door een cursus te volgen. Door ervaring zal deze 
kennis ook uitgebreid worden. Maar een bepaalde basis die nodig is, wordt op dit 
moment nog gemist en kan uitgebreid worden door een cursus. 

4.1.2.A Hoeveel kopersgesprekken moeten er komen? 

Het aantal kopersgesprekken dat gewenst wordt door de kopers is twee. 

4.1.2.8 Wanneer moeten deze kopersgesprekken gehouden worden? 

Zodra de koper de woning heeft gekocht bij de makelaar, wordt hij door de 
kopersbegeleid(st)er uitgenodigd voor het eerste kopersgesprek. 
Het tweede gesprek wordt gehouden één week voor de tweede deadline. 

4.1.2.C Wat moet er besproken worden in deze kopersgesprekken? 

Het eerste gesprek kan gehouden worden op de manier zoals die nu gebeurt. Het 
doorlopen van de koperskeuzelijst, etc. Het tweede kopersgesprek, is een gesprek waar 
de gemaakte keuzes van de koper een keer doorgelopen worden en gecheckt worden. Dit 
tweede kopersgesprek is niet verplicht, maar er wordt aan de kopers de gelegenheid 
gegeven om hiervan gebruik te maken. Als de koper geen behoefte heeft aan een tweede 
gesprek, hoeft hij niet persé op gesprek te komen. 

Een algemene opmerking over de kopersgesprekken is, dat op dit moment het 
kopersgesprek meer de aard heeft van: wat wil u? Met andere woorden, welke keuzes 
heeft u gemaakt? Het kopersgesprek moet meer een adviserende aard krijgen, door 
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samen met de koper door de woning heen te lopen en hem te wijzen op bepaalde zaken 
waar een hij geen verstand van heeft of niet aan denkt. 

4.1.3 Hoe moet er gemotiveerd worden naar de kopers? 

In sommige gevallen krijgt een koper een ongewild antwoord. Dit wil zeggen dat de 
koper een negatief antwoord krijgt op een ingediende wens. Van belang is dat er goed 
gemotiveerd wordt met duidelijke argumenten waarom een wens niet mogelijk is, zodat 
de koper het begrijpt. 
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Thema 4.2 Actualiteit deadlines 

4.2.1 Waar in het bouwproces moeten de deadlines voor de kopers liggen? 

De wens van de kopers is om zo laat mogelijk te kunnen beslissen. Liefst, één tot twee 
weken voor aanvang van de betreffende fase. 

4.2.2 Waar in het bouwproces moeten de deadlines voor de uitvoerders liggen? 

Uitvoerders willen het liefst wijzigingen zo vroeg mogelijk binnen hebben, zodat ze zo 
vroeg mogelijk de wijzigingen kunnen voorbereiden. Het liefst zouden ze deze bij 
aanvang van het project al binnen willen hebben. 

4.2.1.A Waar ligt het optimum voor de deadlines, rekening houdend met kopers 
en uitvoerders? 

Het optimum van de deadlines is het laatst mogelijke moment dat de koper kan 
beslissen, rekening houdend met de minimale tijd die genomen kan worden die nodig is 
om een bepaalde wijziging voor te bereiden en uit te werken. Hierbij moet er ook 
rekening worden gehouden met levertijden van bestellingen, etc. 

Bij de bestudering van de huidige deadlines blijkt dat de deadlines die op dit moment 
gehanteerd worden, overeen komen met dit zogenaamde optimum. Ze zijn reëel naar de 
koper toe, maar ook naar de uitvoerder toe. De koper heeft zo de maximale tijd die er 
gegeven kan worden om te beslissen en er is ook tijd genoeg voor de uitvoering om de 
wijzigingen voor te bereiden, bestellingen op tijd te plaatsen, etc. 

Deadline 1: 
Deadline 2: 
Deadline 3: 

Start bouw 
Start ruwbouw 
Start afbouw 

5 weken voor start bouw 
6 weken voor start ruwbouw 
10 weken voor start afbouw 

4.2.3 Hoeveel deadlines moeten er zijn? 

Er moeten drie deadlines zijn. 

4.2.4 Welke deadlines moeten er zijn? 

Deadline 1: 
Deadline 2: 
Deadline 3: 

Start bouw 
Start ruwbouw 
Start afbouw 

4.2.5 Hoe moeten de deadlines aan de kopers worden doorgegeven? 

Bij het ontvangen van de contractstukken staan de deadlines met datum 
genoemd, 
Via de nieuwsbrief die de kopers ontvangen. 
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Thema 4.3 Service aan de koper 

4.3.1.A Hoe moet aan de kopers duidelijk gemaakt worden wat bouwkundige 
termen betekenen? 

De oplossing hiervoor is het visualiseren. Door afbeeldingen bij de keuzeopties in de 
koperskeuzelijst te zetten, kan de koper zien wat hij kiest of wil kiezen. Een verkeerd 
verwachtingspatroon van de koper wordt zo voorkomen. 
Ook bij bouwkundige termen in technische omschrijvingen, etc kan dit gebruikt worden. 
Zo kan de koper zien wat er bedoeld wordt. 

4.3.1.8 Wie moeten er volgens de kopers aanwezig zijn bij de oplevering? 

Uitvoerder en kopersbegeleid(st)er. 

4.3.1.C Hoe lang moet een oplevering duren volgens de kopers? 

Kopers die achteraf terugkijken naar de oplevering zouden 2 uur tijd voor de oplevering 
willen hebben. 

4.3.2.A Hoe kunnen meerwerkprijzen aannemelijk gemaakt worden? 

Prijzen van meerwerk worden en zullen altijd door kopers als hoog worden ervaren. 
Door de kopers duidelijk uit te leggen waarom er toeslagen geteld worden en hoe prijzen 
van meer- en minderwerk bepaald worden, zorgt men voor begrip en acceptatie. 
Een andere oplossing is de toeslagen niet zichtbaar maken voor de kopers. 

4.3.2.8 Hoe moeten meerwerkprijzen aan de kopers getoond worden? 

Om onbegrip over toeslagen te voorkomen, kan men de meerwerkprijzen tonen als één 
prijs. Eén prijs wil zeggen, dat de toeslagen niet zichtbaar zijn voor de koper. Door een 
toelichting te geven aan de koper hoe een prijs wordt samengesteld en tot stand komt en 
waarom, zorgt voor begrip. 

4.3.3.A Hoeveel kijkmiddagen moeten georganiseerd worden? 

De wens van de kopers is dat ze één keer in de maand op de bouw mogen gaan kijken. 

4.3.3.8 Wanneer moeten deze kijkmiddagen gehouden worden? 

Eén keer in de maand. Bijvoorbeeld, de laatste vrijdag van de maand. 

4.3.3.C Wie van BAM moeten er aanwezig zijn? 

Kopersbegeleid(st)er en uitvoerder. 

4.3.4 Hoe moet showroompersoneel kopers benaderen? 

De koper moet met open armen ontvangen worden en met alle benodigde aandacht en 
moeite geholpen worden zodat deze tevreden is en met een goed gevoel bij de 
showroom de deur uit gaat. 
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4.3.5.A Hoe moet bouwplaatspersoneel kopers benaderen? 

Klantvriendelijkheid speelt een grote rol bij BAM Woningbouw, ook de benadering van 
kopers op de bouw. 
Bouwplaatspersoneel zal mensen beleefd moeten benaderen en ze altijd doorverwijzen 
naar de uitvoerder. Deze zal dan het bezoek van de koper op een fatsoenlijke manier 
afhandelen. 

4.3.5.8 Wat moet bouwpersoneel met kopers doen? 

Bouwplaatspersoneel moet kopers altijd op een beleefde manier doorverwijzen naar de 
uitvoerder. 

4.3.S.C Wat moet bouwpersoneel met vragen van kopers doen? 

Ook hiervoor moet het bouwplaatspersoneel kopers doorverwijzen naar de uitvoerder en 
niet zelf vragen van kopers beantwoorden. 
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Thema 4.4 Hiaten in de contractstukken 

4.4.1.A Wat moet er op tekeningen staan? 

Alle standaard opties. 
Definitieve wijzigingen. 
Niet-definitieve wijzigingen. 
Codering van de standaard opties en wijzigingen. 

4.4.1.8 Hoe moet het op de tekeningen staan? 

Door gebruik van verschillende kleuren, is er voor alle partijen duidelijk wat standaard is, 
welke wijzigingen definitief zijn en welke wijzigingen nog niet definitief zijn. 

Zwart: 
Rood: 
Blauw: 
Groen: 

Alle standaard dingen, 
Wijzigingen die nog niet definitief zijn, 
Wijzigingen die definitief zijn, 
Errata. 

Door wijzigingen niet met de hand, maar met de computer in de tekening te zetten, 
wordt het geheel alleen maar duidelijker. 
De codering die gebruikt wordt op de tekeningen is erg lang en zorgt voor slordige en 
onduidelijke tekeningen. Het is beter als de codes korter zijn. 

4.4.2.A Hoe moet er vanuit een bestek een technische omschrijving gemaakt 
worden? 

Als een project door BAM Woningbouw Wilma Weert in eigen ontwikkeling wordt 
gemaakt, worden ook de technische omschrijvingen door BAM Woningbouw Wilma Weert 
gemaakt. 
Als basis is hiervoor een basislijst technische omschrijvingen gemaakt die aansluit op de 
basislijst koperskeuze. 
Als het bestek bekend is, worden de relevante elementen uit de basislijst technische 
omschrijvingen gehaald. Hiervan wordt, voor de technische omschrijving voor de 
verkoopbrochure, een goed lopend verhaaltje gemaakt zonder moeilijke woorden. 
Dit wordt op dezelfde manier gedaan voor de technische omschrijving voor de uitvoering. 

Een probleem ontstaat, als een project niet in eigen ontwikkeling is en de technische 
omschrijving wordt gemaakt door de projectontwikkelaar. Deze omschrijving moet BAM 
dan goed controleren. Als er namelijk dingen in staan die niet overeenkomen met dat 
wat is afgesproken tussen BAM en de ontwikkelaar of BAM en de koper, moeten deze 
aangepast worden, om een ontevreden koper of uitvoerder te voorkomen. 

Er moet nauwkeurig gecontroleerd worden of de technische omschrijving overeenkomt 
met hetgeen wat in het bestek staat en dus is afgesproken met ontwikkelaar en koper, 
om zowel financiële problemen als een ontevreden koper te voorkomen. 

Een oplossing is om de basislijst technische omschrijvingen van BAM te sturen naar de 
ontwikkelaar. Als deze de basislijst van BAM gebruikt, staan er de dingen in die BAM erin 
wil hebben. BAM moet dan alsnog deze lijst controleren, maar de kans op fouten en dat 
er een fout gemist wordt, is dan kleiner. 

De beste oplossing is dat, ook als een project niet in eigen ontwikkeling is, de technische 
omschrijving altijd door BAI\1 Woningbouw Wilma Weert wordt gemaakt. 
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4.4.2.8 Waar moet op gelet worden zodat er geen verschillen ontstaan tussen 
bestek en technische omschrijving? 

Er moet nauwkeurig gecontroleerd worden of de technische omschrijving overeenkomt 
met hetgeen wat in het bestek staat en dus is afgesproken met ontwikkelaar en koper, 
om zowel financiële problemen als een ontevreden koper te voorkomen. 
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Thema 4.5 Opmerkingen koperskeuzelijst 

4.5.1.A Hoeveel extra opties moeten er in de koperskeuzelijst komen te staan? 

Het aantal opties dat er extra in de koperskeuzelijst moet komen verschilt. Dit hangt af 
van de markt en het segment woning. Dit moet voor ieder project apart bepaald worden. 
Duidelijk is wel dat er extra opties in moeten komen. 

4.5.1.8 Wat voor een soort opties moeten er extra in de koperskeuzelijst komen 
te staan? 

Het soort opties wat extra aan de koperskeuzelijst toegevoegd moeten worden, zijn ook 
weer afhankelijk van de markt en van het segment. Er moet in ieder geval goed gekeken 
worden aan welke soort opties er gedacht moet worden. Hiermee worden opties bedoeld 
als een uitbouw, dakkapel, etc. Met andere woorden, de 'grote opties'. 

4.5.3 Aan welke eisen moet het standaard afwerkingsniveau voldoen volgens de 
kopers? 

Dat het standaard afwerkingsniveau van een woning tegenvalt, heeft deels te maken met 
de perceptie van de koper. Deze heeft een bepaald product voor ogen bij een bepaalde 
term van een product, wat niet overeen kan komen met wat het in werkelijkheid is. Dit 
kan opgelost worden door middel van visualiseren in de koperskeuzelijst of gebruik te 
maken van een digitale showroom. 
Veel voorkomend ongenoegen over het standaard afwerkingsniveau is de duoblok in 
plaats van een hangtoilet, een mengkraan in plaats van een thermostaatkraan, plastic 
stortbak, etc. 
Gekeken moet worden of de kosten die het verhogen van het standaard 
afwerkingsniveau met zich mee brengt, opwegen tegen de voordelen die een tevreden 
koper en minder meerwerk met zich meebrengen. 
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6 Maatregelenpakket 

6.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt het maatregelenpakket besproken wat ik voor BAM Woningbouw 
Wilma Weert ontworpen heb, wat ervoor zorgt dat de koper maximaal centraal staat in 
hun voorbereidings- en uitvoeringsproces. De basis voor deze maatregelen zijn de 
antwoorden op de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 5. Vanuit de antwoorden op de 
onderzoeksvragen ben ik gaan kijken welke 'klussen' er gedaan moeten worden om dat 
resultaat te bereiken. Dit heeft geleid tot een 'klussenlijst'. De klussen die in deze 
klussenlijst staan genoemd vertegenwoordigen alle antwoorden die gevonden zijn op de 
onderzoeksvragen. Deze klussen zijn de maatregelen die BAM Woningbouw Wilma Weert 
moet uitvoeren om de koper maximaal centraal te stellen. 

Dit zijn: 
Aanpassingen in de opzet van het projectteam, 
Aanpassingen in koperskeuzetraject, 
Aanpassingen in het proces dat de koper doorloopt, 
Een nieuwsbrief maken voor de kopers, 
Bouwkundige termen toelichten in koperskeuzelijst, 
Een profiel maken hoe tekeningen gemaakt moeten wörden, 
Een profiel maken van de kennis wat een kopersbegeleid(st)er moet bezitten, 
Een gedragscode voor het bouwplaatspersoneel, 
Een gedragscode voor de uitvoerders, 
Een overdrachtsformulier voor de overdracht van proceseigenaar, 
Een evaluatieformulier voor de showrooms, 
Een formulier voor de makelaarsoverdracht, 
Een methode hoe onverkochte woningen moeten worden uitgevoerd, 
Een profiel van hoe de oplevering moet verlopen, 
Een profiel van hoe een technische omschrijving moet worden gemaakt, 
Het proces van de individuele wens. 

In de volgende paragrafen worden deze maatregelen besproken. Iedere maatregel is 
uitgewerkt, zonodig aan de hand van een voorbeeld. 
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6.2 Aanpassingen in het voorbereidings- en uitvoeringsproces 

Het proces dat gehanteerd wordt bij BAM Woningbouw Wilma Weert valt te 
onderscheiden in een veertiental stappen. Deze stappen zijn de volgende: 

1. Acquisitie 
2. Mogelijkheden en haalbaarheidsstudie 
3. Investeringsaanvraag 
4. Voorlopig ontwerp 
5. Definitief ontwerp 
6. Bestek- en bouwvergunningsprocedure, 
7. Prijsvorming, maken inschrijvingsbegroting, prijsovereenkomst 
8. Maken verkoopstukken, contractvorming 
9. Verkoop 
10. Werkvoorbereiding 
11. Overdracht van voorbereiding naar uitvoering 
12. Uitvoering 
13. Oplevering 
14. Nazorg 

Deze stappen zijn in een schema weergegeven op pagina 61 onder nummer '1'. 

6.2.1 Aanpassingen in het projectteam 
Aan het bouwproces wordt door BAM Woningbouw Wilma Weert een projectteam 
verbonden. Dit projectteam wordt als volgt opgebouwd. 
Aan het begin van het proces wordt er een projectmanager als proceseigenaar aan het 
project gekoppeld. Deze is de projectverantwoordelijke tot aan de eerste deadline. 
Samen met een interne projectontwikkelaar worden de behoeften en mogelijkheden van 
de markt geïnventariseerd. Onderzocht wordt op welke wijze hierop kan worden 
ingespeeld. 
Voor aanvang van de ontwerpfase worden er een projectvoorbereider, een inkoper en het 
hoofd werkvoorbereiding aan het projectteam toegevoegd. 
Tijdens de contractfase wordt er een kopersbegeleid(st)er aan het projectteam 
toegevoegd. 
Voor de overdracht van voorbereiding naar uitvoering, vindt er een overdracht plaats van 
proceseigenaar. Na de eerste deadline wordt de projectleider de projectverantwoordelijke 
tot en met de oplevering. 
Na de oplevering wordt het hele projectteam opgeheven en wordt het project 
overgedragen aan de afdeling nazorg. 

De bovengenoemde momenten waarop personen toegevoegd worden aan het 
projectteam, staan weergegeven in een tijdlijn in de figuur op pagi1na 61 Weergegeven 
met nummer '2'. 

Uit het onderzoek is gebleken dat er nog wat kritiek is op deze vorming van een 
projectteam. 
De kopersbegeleid(st)er wordt pas bij een project betrokken als de contractstukken 
gemaakt moeten worden, vlak voordat een project in de verkoop gaat. Eerder komt een 
kopersbegeleid(st)er er niet aan te pas. De kopersb.egeleid(st)er moet alle informatie van 
een project in één keer in zich opnemen en ermee aan de slag gaan. Ook heeft de 
kopersbegeleid(st)er kennis over zaken die te maken hebben met de l<operskeuze, zoals 
trends die van belang kunnen zijn in het ontwerpstadium. De kopersbegeleid(st)er is 
namelijk diegene wat het kortst bij de koper staat met zijn wensen en eisen. Deze kennis 
wordt op dit moment niet betrokken in eerdere stadia. De rol van de 
kopersbegeleid(st)er wordt als het ware onderschat. 
Daarom is het zaak de kopersbegeleid(st)er eerder te betrekken bij het proj ectteam, 
maar ook méér. De kopersbegeleid(st)er is dan aanwezig bij projectteambesprekingen, 
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heeft meer inspraak en haar kennis over wensen en eisen van kopers wordt gebruikt. De 
communicatie zal zo een stuk beter verlopen. Ook de kennis van de kopersbegeleid(st)er 
over trends op het gebied van koperskeuze kan dan al in de ontwerpfase mee worden 
genomen. 

Het blijkt dat de projectmanager vaker niet goed communiceert met de projectleider en 
in een vroeg stadium beslissingen maakt die de projectleider in een later stadium niet 
kan waarmaken. De projectleider zou eerder bij het projectteam betrokken kunnen 
worden, zodat hij invloed kan uitoefenen op bepaalde beslissingen. Ook is de 
projectleider zo beter op de hoogte, loopt de communicatie beter en zal de overdracht 
van proceseigenaar soepeler verlopen. 
Het moment waarop de projectleider dan actief deel zou moeten gaan uitmaken van het 
projectteam is ook hier het moment van de uitwerking van voorlopig ontwerp naar 
definitief ontwerp. 

De aanbevolen samenstelling van het projectteam heb ik weergegeven in de tijdlijn op 
pagina 61 onder nummer '3'. 

Deze twee hierboven beschreven veranderingen staan op pagina 61 onder nummer '4' 
schematisch weergegeven. 
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Figuur 6.1: In deze schema's worden de aanpassingen in het projectteam weergegeven. Onder 1 staat het bouwproces, zoals dat bJj BAM Woningbouw Wilma Weert wordt gehanteerd, in een schema weergegeven. In tijdbalk 2 staat de 
huidige opbouw van het projectteam weergegeven. Te zien Is in welke fase van het bouwproces verschJIIende functionarissen aan het projectteam worden toegevoegd. In tijdbalk 3 staat de nieuwe opbouw van het projectteam 
weergegeven. Te zien Is dat de projectlelder en de kopersbegeleid(st)er eerder, maar vooral ook méér bij het projectteam betrokken worden. In de tijdbalken onder 4 worden de veranderingen In het projectteam van de projectleider en de 
kopersbegeleld(st)er nog eens duidelijk zichtbaar gemaakt. 
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6.2.2 Het koperskeuzetraject van BAM 
Aan het bouwproces is het koperskeuzetraject gekoppeld. De belangrijkste momenten en 
veranderingen worden hier besproken. 

Huidige koperskeuzetraject 
De verwijzingen naar stappen in onderstaande tekst, zijn terug te vinden op pagina 63, 
bij tijdbalk '1'. 

Onder stap 7 van het bouwproces worden showrooms en onderaannemers geselecteerd. 
Op selectiecriteria van BAM Woningbouw Wilma Weert worden deze showrooms 
geselecteerd. 

Onder stap 8 worden alle contractstukken opgesteld. De kopersbegeleid(st)er zorgt 
ervoor dat de koperskeuzelijst en het bouwboek worden samengesteld. De 
projectvoorbereiding zorgt (indien een project in eigen ontwikkeling is) ervoor dat de 
technische omschrijving gemaakt wordt. 

Voordat de verkoop van start kan gaan, vindt er een makelaarsoverdracht plaats (einde 
stap 8). De makelaar verkoopt de woningen. Van deze overdracht dient een verslag te 
worden gemaakt waarin alle afspraken met de makelaar worden vastgelegd. 

Als de eerste deadline voor de kopers passeert, vindt er een overdracht van 
proceseigenaar plaats (stap 11). De verantwoordelijkheid van het project ligt voor deze 
deadline bij de projectmanager. Na deze deadline ligt deze verantwoordelijkheid bij de 
projectleider. Deze overdracht moet 'officieel' plaatsvinden. 

Als het aantal verkochte woningen van een project een vooraf met de makelaar 
afgesproken percentage heeft bereikt, wordt er begonnen met de uitvoering (stap 12). 

Als de woningen zijn opgeleverd vindt er een overdracht plaats van het project aan de 
nazorg (stap 14). De afdeling nazorg zorgt voor herstelwerkzaamheden van gebreken die 
binnen de garantie van een woning vallen. 

Veranderingen in het koperskeuzetraject 
De verandering die plaats vindt is dat er in de toekomst gebruik zal worden gemaakt van 
twee koperskeuzelijsten in plaats van één. 
De eerste koperskeuzelijst is een lijst met 'grote' opties. Dit zijn opties die gevolgen 
hebben voor de ruwbouwfase of cascogebonden zijn. Opties als een aanbouw, een 
dakkapel, indelingswijzigingen, etc. Opties waarvoor een bouwvergunning moet worden 
aangevraagd. Door deze opties al uit te werken in de ontwerpfase (stap 4) en mee te 
nemen bij aanvraag van de bouwvergunning kunnen deze goedkoper worden 
aangeboden aan de koper. Ook kan men hierdoor individuele wensen uitsluiten. Kopers 
zijn sneller geneigd de aanbouw uit de koperskeuzelijst te kiezen, dan hun duurdere 
eigen aanbouw. 
Door deze opties al mee te nemen in een vroeg stadium, wordt hiermee ook rekening 
gehouden in de voorbereiding ervan. De trein van het bouwproces wordt zo niet 
verstoord en kan gewoon doorlopen. 
Deze koperskeuzelijst wordt aan de makelaar gegeven. De koper moet deze keuze dan 
ook al bij de makelaar maken. 
De tweede koperskeuzelijst, blijft zoals ze die nu kennen bij BAM Woningbouw Wilma 
Weert. Opties voor sanitair, keuken, tegelwerk, etc. en wordt in een later stadium 
ingevuld. 

De verandering zijn weergegeven in tijdbalk '2' op pagina 63. 
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Figuur 6.2: In deze schema's worden de aanpassingen In het koperskeuzetraject weergegeven. Onder 1 staat koperskeuzetraject, zoals dat bij BAM Woningbouw Wflma Weert op dit moment wordt gehanteerd, In een schema weergegeven. 
In tijdbalk 2 staat de nieuwe opbouw van het koperskeuzetraject weergegeven. Te zien Is dat er een splitsing plaats vindt van één koperskeuzelijst naar twee. Koperskeuzelijst 1 voor 'grote' opties die bij de makelaar moet worden Ingevuld 
en koperskeuzelijst 2 voor 'kleine' opties die bij de kopersbegefeid(st)er moet worden ingevuld. 

63 



Your wish ... is Our command Afstudeerverslag 

6.2.3 Het proces dat de koper doorloopt 
Het kopersproces is het proces dat de koper doorloopt. Dit proces loopt uiteraard parallel 
aan het bouwproces. Het kopersproces loopt van fase '9' tot en met fase '13' van 
verkoop tot en met oplevering. 
Als de koper een woning heeft gekocht bij de makelaar, wordt hij door de 
kopersbegeleid(st)er van BAM Woningbouw Wilma Weert uitgenodigd om op een 
kopersgesprek te komen. In dit kopersgesprek wordt onder andere de koperskeuzelijst 
doorgesproken. 
Na het kopersgesprek worden de kopers op pad gestuurd om langs showrooms te gaan 
om daar hun keuzes te maken voor keuken, sanitair en tegelwerk. Deze keuzes en 
keuzes voor andere wijzigingen dienen voor de bijbehorende deadlines bekend te zijn. 
Er zijn drie deadlines: 
Deadline 1: 5 weken voor start bouw (Heiwerk, fundering, etc.) 
Deadline 2: 6 weken voor start ruwbouw (Instortvoorzieningen, installaties, etc.) 
Deadline 3: 10 weken voor start afbouw (tegelwerk, etc.) 

Tijdens de bouw is er voor de kopers één 'kijkmiddag, zodat ze een kijkje kunnen komen 
nemen op de bouw. 
Gedurende het uitvoeringsproces krijgen de kopers een aantal nieuwsbrieven. Waarmee 
ze in beperkte mate op de hoogte worden gehouden van de bouw. Deze nieuwsbrieven 
zijn de volgende: 

Start bouw, 
Begane grondvloer gereed, 
Dak waterdicht, 
Verstrijken van deadlines. 

Een week voor de oplevering komen de kopers nog eens naar de bouw voor de 
voorschouw. Tijdens deze voorschouw kunnen de kopers de woning nakijken en 
eventuele fouten kunnen voor de oplevering nog hersteld worden. 
Als laatste stap vindt de oplevering plaats. 

Veranderingen in het kopersproces 
Uit het onderzoek is gebleken dat er een aantal veranderingen in dit kopersproces dienen 
plaats te vinden. 
Een belangrijke reden voor deze veranderingen is, dat de kopers beter op de hoogte 
willen worden gehouden en meer bij de bouw betrokken willen worden. 
Zo krijgen de kopers één keer in de vier weken een nieuwsbrief thuisgestuurd in de vorm 
van een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt later in paragraaf 6.3 uitgebreid behandeld. 
Ook worden er meer kijkmiddagen georganiseerd. In het nieuwe kopersproces wordt het 
voor de kopers mogelijk gemaakt om iedere laatste vrijdag van de maand een bezoek te 
brengen aan de bouwplaats. 

Een anders aspect dat de koper belangrijk vond, is dat hij het idee krijgt dat hij alles 
moet beslissen in één kopersgesprek van 1,5 uur en erna erop moet vertrouwen dat alles 
verder goed verloopt. De koper zou het fijn vinden als er nog een tweede kopersgesprek 
zou zijn, waarin hij samen met de kopersbegeleid(st)er alle gemaakte keuzes nog een 
keer door kan nemen. 
Dit tweede kopersgesprek zal worden gehouden, een week voor de tweede deadline. 
Voor deze deadline worden alle belangrijke beslissingen gemaakt. De koper wordt dan in 
de gelegenheid gesteld om op een tweede kopersgesprek te komen. Dit kopersgesprek is 
géén verplichting. 
In deze nieuwe situatie krijgt de koper ook te maken met de twee koperskeuzelijsten 
zoals die in paragraaf 6.2.2 besproken zijn. Bij de makelaar moeten ze de eerste 
koperskeuzelijst invullen met de 'grote' opties en later de tweede koperskeuzelijst met de 
'kleine' opties. 

De veranderingen in de kopersprocessen zijn weergegeven in de tijdbalken op pagina 65. 
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Figuur 6.3 : In deze schema's worden de aanpassingen in het proces dat de koper doorloopt weergegeven. Onder 1 staat het proces dat de koper doorloopt op de huidige manier, in een schema weergegeven. Onder 2 staat het nieuwe 
proces dat de koper doorloopt weergegeven. Te zien is dat er in plaats van maar een paar nieuwsbrieven, er nu om de vier weken een nieuwsbrief naar de koper wordt gestuurd. Ook zijn Is te zien dat er nu twee kopersgesprekken zijn In 
p laats van één. In plaats van één kijkmiddag, wordt er nu iedere laatste vrijdag van de maand een kijkmiddag georganiseerd . Tenslotte is ook te zien dat de koper twee koperskeuzelijsten voor ogen krijgt in plaats van maar één. 
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6.3 Nieuwsbrief voor de kopers 
Om de kopers beter op de hoogte te houden en meer bij de bouw te betrekken heb ik 
een nieuwsbrief ontworpen die één keer in de vier weken naar de kopers wordt gestuurd. 
De kopers hebben in de interviews kenbaar gemaakt wat ze zoal in deze nieuwsbrief 
zouden willen zien. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de kopers de volgende onderwerpen in de nieuwsbrief 
willen zien: 

Woord van de kopersbegeleiding, 
De stand van de bouw, 
Nieuwe adressen, 
Informatie over de bouwvak, 
Informatie over kijkmiddagen, 
Informatie over de bouwplaatsleiding, 
Bereikbaarheid kopersbegeleiding 
Informatie over de oplevering, 
Errata, 
Informatie over nutsvoorzieningen, 
Informatie over de verkoop van hun huidige woning, 
Foto's van de bouw, 
Antwoorden op veel gestelde vragen, 
Informatie over gebruikte bouwmethoden of technieken, 
Informatie over de planning en gevolgen voor deadlines en opleverdata, 
Deadlines aankondigen, 
Bereiken hoogste punt. 

Zo zijn er nog meer onderwerpen die in de nieuwsbrief aan de orde kunnen komen. Het 
is aan de kopersbegeleid(st)er om te bepalen welke informatie relevant is op een bepaald 
moment om in de nieuwsbrief te zetten. 

Op dit moment maakt BAM Woningbouw Wilma Weert al in beperkte mate gebruik van 
nieuwsbrieven. Dit zijn maar een paar nieuwsbrieven die op de volgende momenten naar 
de kopers worden gestuurd: 

Start bouw, 
Begane grondvloer gereed, 
Dak waterdicht, 
Verstrijken van deadlines. 

Deze nieuwsbrieven worden in de vorm van een normale brief naar de kopers 
toegestuurd. 
Om de kopers te laten zien dat er moeite voor hun gedaan wordt en ze als het ware te 
betrekken bij de bouw van hun woning, heb ik een ontwerp voor de nieuwe nieuwsbrief 
gemaakt waarin gebruikt wordt gemaakt van veel kleuren en foto's. Op deze manier laat 
BAM Woningbouw Wilma Weert zien dat er moeite voor de koper gedaan wordt. 

Op de volgende pagina staat een voorbeeld van de nieuwsbrief zoals deze op een 
bepaald moment uit zou kunnen zien. Een aantal van bovenstaande onderwerpen komt 
daarbij aan de orde. Het hangt af van de situatie welke onderwerpen op een bepaald 
moment in deze nieuwsbrief aan de orde kunnen komen. 
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Baandert Sittard 74 woningen 

Via deze nieuwsbrief wïîlen wij u o~ éle. h,aqg~ h.Ql)d~n .van de laatste 
,ontwikkelingen en activiteiten 'met betreRi(ing ' tot de ·bouw van· uw 
'nieuw~ woning. · , : · · ·· 
,We ,raden u aa(l om deze nieuwsbrieven te bewarên~ zodat u alle 
.infmim~tie kunt nalezen. · · · 

Met v riendelijke groet, 

Uw kopersbegeleidster, 

Christel. M<;~ese: ~ 

Zoals u in de vorige editie van de nieuwsbrief 
hebt kunnen lezen zijn onder andere op 15 juni 
de begane grondvloeren gelegd van de eerste 8 
woningen. 
De huidige stand van zaken is als volgt: 

Fase 1 (kavel 1 t/m 26) 

- Kavel 1 t/m 5 
- Kavel 1 t/m 14 

Daken 
Metselwerk 

- Kavel 15 t/m 26 Verdieping voorzien van 
kalkzandsteen en 
breedplaatvloeren 

Fase 2 (kavel 27 t/m 53) 

- Kavel 27 t/m 41 Aanleg funderingen 
Aanleg begane grondvloer 
Kalkzandsteen en breedplaat 
vanaf 9 september 

Bouwplaatsleiding 

;I bam 

De uitvoerder is Leon Hensen, hij 
is belast met de dagelijkse leiding 
op de bouwplaats. 

wonlngbo\lw 

Uw kopersb 
dinsdag en "' __ ,_ 
uur op tele 
dringende v 
vraag zal da 
worden. 

Juli 2007 



Baandert Sittard 

Ten. aanzien van. de geschatte .6p)everingstermîjA . 
. hebben zich vooralsnog geen. vei"anoering.en. 
voorgedaan. · · · ·' · 

Kavel 1 medio maart 2008 uitlopena naar éj ncJ 
septembèr 2008 voor. kavel 41,. 

Wif w.ijzen- !.Î ër0p; dat dit slechts een schatting is, 
waaraan geen _rechten kunnen worden ontleend. 
Diverse- externe fëjctoren, zoals het weer en de 
l·êvering van bouwmater ialen kunnen de termijnen 
beïnvioeden · · · · · 

Erratum 

Op de verkooptekeningen van won ingtype F, P en 
S staan onder de trap cv-verdelers getekend, 
deze zullen er niet komen omdat de cv installatie 
uitgevoerd zal worden als een 2 pijp systeem. 
Degene die een vloerverwarming willen 
aanleggen, moeten deze aansluiten t.p.v. een 
radiator of twee aansluitpunten laten aanbrengen 
door de cv-installateur. De kosten hiervoor 
bedragen € 350,-. Dit is van toepassing op alle 
type woningen. 

De douchebak van 90x90 cm in de S-woning van 
de 1 e fase kan gewijzigd worden in een 
douchebak van 80x100 cm. 

Aanpassen van het zijgevelraam van woningtype 
A, Ben C i.v.m. het plaatsen van de keuken, 
degene die dit niet wil moet dit voor 1 augustus 
doorgeven aan de kopersbegeleidster 

Nieuwe adressen 

Deze zijn nog niet bekend. 

9bam 
wnningbouw 

Juli 2007 
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6.4 Toelichting termen koperskeuzelijst 

De koperskeuzelijst is een opsomming van bouwkundige termen en merknamen. De 
koper is in de meeste gevallen een leek op dat gebied. Het is vaker voorgekomen dat de 
koper een perceptie heeft bij een bepaalde term, wat niet overeenkomt met de realiteit. 
Dit kan tijdens de oplevering leiden tot een ontevreden koper. 
Om deze ontevredenheid te voorkomen is het handig om bouwkundige termen en 
merknamen toe te lichten aan de hand van een illustratie. Zo ziet de koper wat hij kiest 
en kan dit later niet tegen vallen. 

Op de volgende pagina's staat een voorbeeld van hoe BAM Woningbouw Wilma Weert dit 
kan doen. Hiervoor heb ik een deel van de sanitairlijst eruit gepikt en op bovengenoemde 
manier uitgewerkt. 
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Sanitairlijst Panorama de Hameij Weert ,;bam 
woningbouw --

SANITAIRLIJST 

Toiletruimte 

Closetcombinatie 

1. Wandcloset van kristalporselein, fabrikant Villeroy & Boch, type Omnia-Pro 
met een Geberit-inbouwreservoir en Sambabedieningspaneel; 

2. Zitting en dekstel, fabrikant Villeroy & Boch, type Omnia-Pro, kleur wit; 

1 + 2 

Fonteincombi natie 

1. Fonteinbakje van kristalporselein, fabrikant Villeroy & Boch type Omnia klein 
formaat. 

2. Koudwatertoiletkraan, fabrikant Grohe, type Costa hoog model. 

3. Plugbekersifon met chromen rozet en muurbuis. 

1 2 3 
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Badruimte 

Closetcombinatie 

1. Wandcloset van kristalporselein, fabrikant Villeroy & Boch, type Omnia-Pro 
met een Geberit-inbouwreservoir en Samba-bedieningspaneel. 

2. Zitting en dekstel, fabrikant Villeroy & Boch, type Omnia-Pro, kleur wit. 

1 + 2 

Wastafelcombinatie 

1. Wastafel van kristalporselein, fabrikant Villeroy & Boch, type Omnia-Pro. 

2. Wastafelmengkraan, fabrikant Grohe, type Eurosmart met stop en ketting. 

3. Plugbekersifon met chromen rozet en wandbuis. 

4. Spiegel 400 x 600 mm (niet afgebeeld). 

5. Planchet keramisch, fabrikant Villeroy & Boch, type Omnia-Pro. 

1 2 3 5 
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Douchebakcombinatie 

1. Douchebak, fabrikant Villeroy & Boch, afm. 900 x 900 x 60 mm, type Futurion wit 
kunststof; 

2. Doucheplugsifoncombinatie (niet afgebeeld); 

3. Douchebakdrager, fabrikant Poresta, afm. als douchebak (niet afgebeeld); 

4. Thermastatische douche mengkraan, Grohetherm 1 000;. 

5. Glijstangcombinatie verchroomd met kunststof handdouche, fabrikant Grohe, type 
Tempest Trio; 

1 4 5 
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woningbouw _ _, 

Badcombinatie 

1. lnbouwbad, fabrikant Villeroy & Boch, atm. 800 x 1800 mm, type Oberon wit 
kunststof incl. waste en porestadrager. 

2. Badplugoverloopcombinatie. 

3. Thermastatische badmeng kraan, Groheterm 1000. 

4. Wandhouder verchroomd, badset met kunststof handdouche, fabrikant Grohe, 
type Tempesta Duo. 

1 

2 3 4 

~~· 
I 
i 

,~ 

,.,. :· 
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CV-ruimte 

Aansluitpunt wasautomaat 

1. Koudwatertapkraan met beluchter, fabrikant Grohe, type Costa 

2. 2x sifon met afvoerbuis, vloerbuis, t.b.v. aansluiting afvoerslang wasautomaat en 
wasdroger. 

1 2 

Vulpunt cv-installatie 

1. Koudwatertapkraan met beluchter, fabrikant Grohe, type Costa. 

1 
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6.5 Opmaakprofiel tekeningen 
Op dit moment zijn de tekeningen vaker onduidelijk voor uitvoerders en kopers, vooral 
op het gebied van wijzigingen. Om een tekening duidelijk te houden, is het van belang 
om een kleurencode te gebruiken. 
Op dit moment wordt er al in beperkte mate gebruik gemaakt van een kleurencode. In 
rood worden wijzigingen aangegeven, zowel definitieve wijzigingen als wijzigingen in 
optie, in groen errata en zwart de standaard uitvoering van de woning. Om 
misverstanden over wijzigingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat voor alle partijen 
duidelijk is welke wijzigingen definitief zijn en gemaakt kunnen worden en welke niet, is 
het zaak om deze kleurencode uit te breiden. 
De standaard uitvoering van de woning wordt helemaal in zwart getekend aangeleverd. 
Als er een koper op gesprek komt bij de kopersbegeleid(st)er worden de wijzigingen die 
de koper wil hebben met rood in de tekening getekend. Vervolgens worden die naar 
backoffice gestuurd en worden de wijzigingen in behandeling genomen. Als de 
wijzigingen worden goedgekeurd, worden deze veranderd van de rode kleur in een 
blauwe. Voor iedereen is zo duidelijk wat definitief is en wat niet. 
Wijzigingen volgens errata worden groen gekleurd in de tekening. Zodra deze wijzigingen 
bekend zijn, zijn ze meteen definitief. Errata krijgen een andere kleur als de wijzigingen 
van de koper, zodat ook voor de koper duidelijk blijft wat zij zelf gewijzigd hebben en 
wat door BAM Woningbouw Wilma Weert gewijzigd is. 

Rood: 
Groen: 
Blauw: 
Zwart: 

Nog niet definitieve wijzigingen/wijzigingen in optie; 
Wijzigingen volgens errata; 
Definitieve wijzigingen; 
Standaard uitvoering woning. 

Op de volgende pagina staat een tekening als voorbeeld weergegeven. 
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6.6 Kennisprofiel kopersbegeleid(st)er 
Uit de interviews is gebleken dat de kopersbegeleid(st)ers van BAM Woningbouw Wilma 
Weert te weinig bouwkundige- en technische kennis hebben. Hieronder volgt een 
opsomming van de kennis die de kopersbegeleid(st)ers dienen te hebben. 

Benodigde kennis: Bouwkunde: 

Installaties: 

Op MBO-niveau: 
Bouwmethoden en technieken; 
Bouwkundige termen; 
Bouwmaterialen; 
Kostenramingen kunnen maken; 
Basiskennis constructie; 
Basiskennis bouwtechniek; 
Inzicht in gevolgen door bouwkundige 
wijzigingen. 

Op MBO-niveau: 
Technische Kennis van installaties die 
gebruikt worden door BAM Woningbouw 
Wilma Weert; 
Werking installaties; 

Autocad: Wijzigingen in autocad-bestanden 
kunnen tekenen. 

Marktken nis: Kennis nemen van veel gevraagde 
wijzigingen en meenemen in volgende 
projecten; 
Koperskeuzelijsten aanpassen aan de 
markt. 

MBO-niveau is een niveau waar alle basiskennis wordt opgedaan en derhalve voldoende. 
Een hoger niveau is niet nodig. Specifiekere vragen, adviezen en wijzigingen waar meer 
kennis voor nodig is, zijn de kopersbegeleid(st)ers verplicht terug te leggen aan de 
backoffice. 

Benodigde vaardigheden: 
Kopers kunnen adviseren bij het maken van 
keuzes, 
Klantvriendelijk kunnen omgaan met mensen, 
Goed kunnen communiceren zowel intern als 
extern, 
Kijkmiddagen organiseren, 
Kopersgesprekken houden, 
Koperskeuzelijsten maken, 
Bouwboeken maken, 
Vragen van kopers via email en telefoon goed 
kunnen afhandelen, 
Het maken van de nieuwsbrieven, 
Actief kunnen deelnemen in een projectteam. 
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6.7 Gedragscode bouwplaatspersoneel 
Het bouwplaatspersoneel is een visitekaartje voor BAM Woningbouw Wilma Weert. 
Kopers komen langs of op de bouwplaats. Het bouwplaatspersoneel zal deze kopers 
beleefd en met respect moeten behandelen. Omdat er onder het bouwplaatspersoneel 
een bepaalde 'ruige' cultuur heerst wil dit nog wel eens te wensen over laten. Vandaar 
dat ze erop gewezen moeten worden dat de koper met respect behandeld moet worden 
en dat ook voor het bouwplaatspersoneel geldt dat de koper centraal staat. 

Aan de hand van een brief , wordt het bouwplaatspersoneel bewust gemaakt van het feit 
dat zij ook hun steentje moeten bijdragen aan de koper centraal stellen. 

Mocht het bouwplaatspersoneel zich niet aan de gedragscode houden, is het aan de 
uitvoerder maatregelen te treffen. 

Op de volgende pagina is de brief toegevoegd. 
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Benadering kopers 

Als bouwplaatspersoneel van BAM Woningbouw Wil ma Weert spelen ook jullie een rol bij 
het centraal stellen van de woonconsument. Klantvriendelijkheid is één van de aspecten 
die van belang zijn bij het centraal stellen van de woonconsument. 
Tijdens jullie werkzaamheden op de bouwplaats komen jullie geregeld in aanraking met 
kopers die naar de bouw toe komen . In deze brief willen we jullier erop wijzen hoe er 
met de kopers om moet worden gegaan. 

Bezoek mensen aan bouwplaats 
Als er mensen op de bouwplaats komen, is het voor jullie niet bekend of dit kopers zijn of 
andere mensen. Stuur deze mensen niet op een onbeleefde manier van de bouw af. We 
vragen jullie om deze mensen beleefd te benaderen en hen te vragen wie ze zijn en wat 
ze komen doen. Als blijkt dat het kopers zijn, verwijs ze dan door naar de uitvoerder die 
de kopers te woord zal staan. De uitvoerder zal vragen van de kopers beantwoorden, een 
afspraak maken met de kopers wanneer ze naar de bouw kunnen komen om deze te 
bezichtigen, etc. Zijn het geen kopers, verzoek ze dan vriendel ijk om de bouwplaats te 
verlaten. 

Vragen van kopers 
Als er kopers op de bouwplaats komen en deze stellen jullie vragen die betrekking 
hebben op de bouw, beantwoordt deze dan niet (ook al weet u het antwoord) maar 
verwijs de kopers met hun vraag altijd door naar de uitvoerder. Dit om misverstanden te 
voorkomen. 

Passerende mensen 
Kopers zijn nieuwsgierig naar de voortgang van de bouw van hun woning of 
appartement. Zij komen geregeld langs de bouwplaats om te kijken. We verzoeken jullie 
om niet te roepen, te schreeuwen of andere uitlatingen te doen richting de mensen die 
de bouwplaats passeren. Het kan hier om kopers gaan. Kopers kunnen hierdoor beledigd 
worden of vinden het asociaal, wat ten koste gaat van de klantvriendelijkheid en 
uitstraling van BAM Woningbouw Wilma Weert. 
Men weet nooit of er sprake is van kopers. Om het zekere voor het onzekere te nemen 
en om te voorkomen dat kopers zich beledigd voelen of vinden dat ze niet 
klantvriendelijk benaderd worden, verzoeken wij jullie mensen die de bouwplaats 
passeren of bezoeken altijd vriendelijk en beleefd te benaderen en te behandelen. 

Netheid bouwplaats 
Houd de bouwplaats netjes. Een nette bouwplaats betekent voor passerende mensen een 
nette en goede manier van werken en geeft de koper vertrouwen. Een rommelige 
bouwplaats komt over als een rommelige manrer van werken. Om de koper vertrouwen 
te geven in onze manier van werken, vragen wij jullie om uw afval in de afvalemmers te 
deponeren en de bouwplaats op het einde van de dag netjes achter te laten. 

De woonconsument centraal stellen staat binnen onze organisatie hoog in het vaandel. 
Wij verzoeken u daarom het bovenstaande in acht te nemen en op te volgen. De 
uitvoerder zal er op toezien dat deze punten in acht worden genomen en opgevolgd 
worden. Mocht u zich niet houden aan het bovenstaande, zullen er na een waarschuwing 
maatregelen worden genomen. 

Met vriendelijke groet, 

De uitvoerder 
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6.8 Gedragscode uitvoerders 
Het bouwplaatspersoneel is een visitekaartje voor BAM Woningbouw Wilma Weert. 
Kopers komen langs of op de bouwplaats. Het bouwplaatspersoneel zal deze kopers 
beleefd en met respect moeten behandelen. Omdat er onder het bouwplaatspersoneel 
een bepaalde 'ruige' cultuur heerst wil dit nog wel eens te wensen over laten. Vandaar 
dat ze erop gewezen moeten worden dat de koper met respect behandeld moet worden 
en dat ook voor het bouwplaatspersoneel geldt dat de koper centraal staat. 

Aan de hand van een brief die naar de uitvoerders gestuurd kan worden, wordt hun 
bewust gemaakt van het feit dat zij ook hun steentje moeten bijdragen aan het centraal 
stellen van de koper. 
Ook aan de hand van een presentatie die door de directie aan de uitvoerders 
gepresenteerd kan worden, kan de uitvoerder er bewust van worden gemaakt hoe 
belangrijk het is om de koper naar behoren te behandelen. 

Een extra belangrijk punt waar de uitvoerders van bewust moet zijn, is het flexibel 
opstellen tegenover wensen van de kopers. Uitvoerders willen vaak door de drukte op de 
bouw en de gewende traditionele manier van werken zich niet ophouden aan wijzigingen 
die het gevolg zijn van wensen van de koper. De uitvoerders zeggen vaker uit gemak dat 
iets niet meer kan. Uitvoerders moeten zich flexibel opstellen, ook dit kan het beste door 
in een presentatie de uitvoerders hiervan bewust te maken. 
Een extra controle hierop kan uitgevoerd worden door de projectleiders. Als een 
uitvoerder 'nee' zegt op de vraag of een wijziging mogelijk is, moet men dit navragen 
aan de projectleider. In het verleden is vaker gebleken dat bij de 'controle' bij de 
projectleider een bepaalde wijziging wel nog mogelijk was, maar de uitvoerder er geen 
zin in had. 

Mocht het bouwplaatspersoneel zich niet aan de gedragscode houden, is het aan de 
uitvoerder zonodig maatregelen te treffen. 

Op de volgende twee pagina's is de brief en de presentatie toegevoegd. 
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Benadering kopers 

Als uitvoerder van BAM Woningbouw Wilma Weert speelt u ook een rol bij het centraal 
stellen van de woonconsument. Klantvriendelijkheid is één van de aspecten die van 
belang zijn bij het centraal stellen van de woonconsument. 
U komt tijdens uw werkzaamheden op de bouwplaats geregeld in aanraking met kopers 
die naar de bouw toe komen. In deze brief willen we u aanraden hoe met de kopers om 
te gaan. 

Bezoek mensen aan bouwplaats 
Als er mensen op de bouwplaats komen, is het voor u niet bekend of dit kopers zijn of 
andere mensen. Stuur deze mensen niet op een onbeleefde manier van de bouw af. We 
vragen u om deze mensen beleefd te benaderen en hen te vragen wie ze zijn en wat ze 
komen doen. Als blijkt dat het kopers zijn, worden ze door het bouwplaatspersoneel naar 
u verwezen. Als het kopers zijn verzoek ze dan vriendelijk om de bouwplaats te verlaten 
of maak een afspraak wanneer ze naar de bouw kunnen komen om deze te bezichtigen. 

Passerende mensen 
Kopers zijn nieuwsgierig naar de voortgang van de bouw van hun woning of 
appartement. Zij komen geregeld langs de bouwplaats om hiernaar te kijken. Het 
bouwplaatspersoneel is gevraagd om niet te roepen, te schreeuwen of andere uitlatingen 
te doen naar mensen die langs de bouwplaats lopen. Het kan hier om kopers gaan. 
Kopers kunnen hierdoor beledigd worden of vinden het asociaal, wat ten koste gaat van 
de klantvriendelijkheid van BAM Woningbouw Wilma Weert. 
Men weet nooit of er sprake is van kopers. Om het zekere voor het onzekere te nemen 
en om te voorkomen dat kopers zich beledigd voelen of vinden dat ze niet 
klantvriendelijk benaderd worden, verzoeken wij u mensen die de bouwplaats passeren 
of bezoeken altijd vriendelijk en beleefd te benaderen en te behandelen. 
Wij vragen u om er op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurd. 

Netheid bouwplaats 
Houd de bouwplaats netjes. Een nette bouwplaats betekent voor passerende mensen een 
nette en goede manier van werken. Een rommelige bouwplaats komt over als een 
rommelige manier van werken. Om de koper vertrouwen te geven in onze manier van 
werken, vragen wij u om afval in de afvalemmers te deponeren en de bouwplaats op het 
einde van de dag netjes achter te laten. Wij vragen u hier op toe te zien, zodat de 
bouwplaats ook daadwerkelijk netjes blijft. 

Kijkmiddagen 
Iedere laatste vrijdag van de maand wordt er een kijkmiddag georganiseerd. Kopers 
kunnen tussen 14.30 uur en 15.30 uur de bouwplaats bezoeken. Vooraf moeten kopers 
bij u aangeven met hoeveel mensen ze komen. We vragen u om met afzetlint delen af te 
zetten waar mensen niet mogen komen. 

De woonconsument centraal stellen staat binnen onze organisatie hoog in het vaandel. 
Wij verzoeken u als uitvoerder er op toe te zien dat deze punten in acht worden genomen 
en opgevolgd. Mocht zich niet aan het bovenstaande worden gehouden, zullen er na een 
waarschuwing maatregelen worden genomen. 

Met vriendelijke groet, 

De directie 
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Bezoekers van de bouw beleefd benaderen en 
doorverwijzen naar uitvoerder 

Vragen van kopers aan bouwplaatspersoneel 
worden altijd doorverwezen naar de uitvoerder 

Mensen die de bouw passeren met respect 
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Bouwplaats netjes houden 

De woonconsument 
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De koper wordt steeds mondiger en veeleisender 

De woonconsument stelt hoge eisen aan de 
mogelijkheden met betrekking tot de realisatle van 
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de koper tevreden te stellen 

Controle bij projectleider 
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6.9 Overdracht van projectmanager naar projectleider 
Bij de eerste deadline van het koperskeuzetraject vindt er een overdracht plaats van de 
proceseigenaar. Voor de eerste deadline is dat de projectmanager en erna de 
projectleider. Deze overdracht vindt bijna nooit officieel plaats. Toch is dit nodig om er 
zeker van te zijn dat alle informatie die vergaard is in het traject voor de deadline 
overgedragen wordt aan de projectleider. Daarom heb ik een overdrachtsformulier 
gemaakt in de vorm van een checklist, hierin staan alle documenten die overgedragen 
dienen te worden. Ieder document dat overgedragen is, dient geparafeerd te worden op 
deze checklist. Eventuele opmerkingen of bijzonderheden kunnen erachter geplaatst 
worden. 
Om er zeker van te zijn dat er niks vergeten wordt, dienen de kopersbegeleid(st)er en de 
werkvoorbereider van het werk bij deze overdracht aanwezig te zijn. 
Als alle documenten zijn overgedragen wordt het overdrachtsformulier getekend door de 
projectleider en de projectmanager. 
Het overdrachtsformulier is weergegeven op de volgende pagina. 

Mochten er in een later stadium problemen optreden die veroorzaakt zijn in het traject 
voor de eerste deadline, dan kan de projectleider altijd de projectmanager hierop 
aanspreken. 

De opzet van het formulier is afgeleid van het overdrachtsformulier aan de nazorg. Deze 
overdracht van projectleider naar nazorg vindt wel altijd officieel plaats. De opzet van 
deze overdracht heb ik daarom hierbij als basis gebruikt en inhoudelijk aangepast voor 
de overdracht van projectmanager naar projectleider. 
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Overdrachtsformulier projectmanager naar projectleider 

Werk en werknummer: 

rgj indien aanwezig bij over- D Projectleider werk 
dracht: D Projectmanager werk 

0 Uitvoerder werk 

0 Werkvoorbereider werk 

0 Kopersbegeleid(st)er werk: 

Datum overdracht: 

Org Kopie 

I Conlrole compleetheid stuk- D D Gegevens opdrachtgever 
ken D D Gegevens kopers 

De hiernaast genoemde stuk- D D Bouwboek 
ken dienen als kopie te worden D D K.leurno . Onderdelen 
overgedragen aan afdeling na- D D Materiaalomschrijvingen 
zorg. D 0 Onderaannemerslijst 
Originelen worden onder D 0 Leverancierslijst 
verantwoordelijkheid van de 0 0 Meer I minderwerkJijsten 
projectmanager van het werk ( meterkastlijsten) 
aangeboden aan het archief. 0 0 Notulen vergaderingen pro-
Indien wordt besloten origine- jectteam 
!en over te dragen dan wordt D D Notulen vergaderingen 
dit aangegeven in de kolom 

bouwteam 
Org. De projectleider wordt D 0 Gemaakte afspraken kopers daarmee verantwoordelijk 
voor de originelen en de aan- 0 0 Gemaakte afspraken show-

levering ervan aan het archief. rooms 

0 0 Gemaakte afspraken make-
laar 

D D Gemaakte afspraken derden 

0 0 V &G dossier/ gebruikers-
handboek 

2 Korte typering van het werk: 

3 Speciale aandachtspunten I 
knelpunten: 

Ingevuld door Projectleider 

Akkoord voor overdracht: 
Naam projectmanager: Naam projectleider: 

;I bam 
woningbouw _ _, 

Formulier 7.04.00.01 
Blad I van I 

Opmerkingen 

-=-----·---·-·-·-.. ·--.. ·--·-·· .. -.... ·------·------·-·------=---------------------
Datum: Datum: 

Paraaf: Paraaf: 

- - - ·-------·--·--

formulier. 7.04.00.01 versie 02- Ol-0 l-2002 
Filenaam :6.9 Overdrachtformulier proceseigenaar 
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6.10 Evaluatieformulier showrooms 
De showrooms handelen in naam van BAM Woningbouw Wilma Weert. Omdat BAM 
Woningbouw Wilma Weert de koper centraal wil stellen, is het van belang dat de 
showrooms daar ook naar handelen. BAM Woningbouw Wilma Weert stuurt haar kopers 
naar de showrooms, als de showrooms niet naar behoren met de kopers omgaan, wordt 
BAM Woningbouw Wilma Weert hierop aangekeken. Van belang is dat BAM Woningbouw 
Wilma Weert de showrooms evalueert en ervoor zorgt dat de showroom representatief is 
voor de doelstellingen van BAM Woningbouw Wilma Weert. De koper moet ook centraal 
staan bij de showrooms. 

Daarom is het goed dat BAM Woningbouw Wilma Weert de showrooms na of halverwege 
een project evalueert en op bepaalde dingen kan wijzen of in het ergste geval een 
samenwerking kan verbreken. Hiervoor heb ik een evaluatieformulier opgesteld wat BAM 
Woningbouw Wilma Weert kan gebruiken om de showrooms te evalueren. Alle punten die 
van belang zijn bij het klantvriendelijk en representatief behandelen van de koper komen 
hierin aan de orde. 

Punt voor punt wordt de showroom beoordeeld op haar functioneren. Voor ieder punt 
wordt een waardering aan de showroom gegeven. Punten die matig of slecht scoren 
worden teruggelegd in de evaluatie met de showroom. Als alle punten zijn ingevuld wordt 
er een eindoordeel opgemaakt door BAM Woningbouw Wilma Weert. Ook wordt aan het 
eind van het formulier bepaald of er een verdere samenwerking met de showroom zal 
plaatsvinden en eventueel onder welke voorwaarden. 

Het evaluatieformulier is op de volgende pagina's weergegeven. 

BAM Woningbouw Wilma Weert maakt al gebruik van evaluatieformulieren. Maar deze 
formulieren waren niet concreet genoeg. Er werd ingegaan op algemene thema's. Ik heb 
deze zelfde thema's in dit evaluatieformulier gebruikt, alleen verder opgesplitst in 
specifiekere vragen en onderwerpen. Zo worden er geen dingen vergeten en kunnen er 
geen interpretatiemisverstanden ontstaan bij het invullen van vragen. 
De evaluatie loopt zo ook beter en duidelijker. De evaluatie verloopt stap voor stap en 
alle punten die van belang zijn voor BAM Woningbouw Wilma Weert komen één voor één 
allemaal aan de orde. Voor zowel de showroom als BAM Woningbouw Wilma Weert is dan 
duidelijk waarom en op welke punten een showroom kritiek krijgt. 
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Evaluatieforn1ulier showrooms 

Evaluatie van de prestaties en ervaringen tijdens het voortraject en de uitvoering van de 
opdracht( en) door showrooms. 

Naam showroom: Plaats: 

Werknummer: Project: 

Aanwezige disciplines: 

Evaluatienummer: 

Evaluatie naar aanleiding van: 

1 Uitstraling showroom I Goed I Matig I Slecht I 

Is de showroom representatief voor BAM? 

Opmerkingen: 

2 Assortiment I Goed I Matig I S !echt I 

Heeft de showroom een assortiment dat breed genoeg is? 

Opmerkingen: 

3 Presentatie standaardpakket 
I Goed I Matig I S !echt I 

Is het standaardpakket goed en representatief opgesteld? 

Opmerkingen: 
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4 Showroompersoneel 

Is het personeel deskundig? 
Is het personeel klantvriendelijk? 
Is de adviserende rol van het personeel voldoende? 
Wordt er genoeg tijd vrijgemaakt voor de koper? 

Opmerkingen: 

5 Offerteverstrekking 

Zijn de offertes duidelijk en volledig? 
Zijn er fouten gemaakt bij de offertes? 
Worden offertes binnen de in de procedure vastgestelde termijnen 
verstrekt? 

Opmerkingen: 

6 Communicatie tussen BAM en showroom 

Zijn de tekeningen en uitvoeringsinformatie duidelijk en volledig? 
Zijn er fouten voorgekomen op de tekeningen en uitvoeringsinformatie? 
Vond er voldoende overleg plaats tussen BAM en showroom? 

Opmerkingen: 

7 Nakomen van afspraken 

Werden alle afspraken volgens de procedures nagekomen? 

Opmerkingen: 

.. bam 
woningbouw --

I Goed I Matig I Slecht I 

I Goed I Matig I Slecht I 

I Goed I Matig I Slecht I 

I Goed I Matig I Slecht I 
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Resultaten evaluatie: Goed I Matig I Slecht 

Besluit verdere samenwerking: Ja I Nee I Onder voorwaarden 

Te nemen acties door showroom: 

Vertegenwoordigd door BAM : Vertegenwoordigd door showroom 

De heer/mevrouw ............. ... ... ... .. De heer/mevrouw .. .. ........... .. ........ .... . 

Functie: ...... ...................... .. .......... .. Functie: .... .. .... .. .... .. ............................. . 

Handtekening: ............... .. .... .. .. .... . Handtekening: .......... .. .. .... .. .. ............ .. 

Datum: ............... .. .... ....... .. .... ...... . . Datum: .............................................. .. 
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6.11 Makelaarsoverdracht 
De makelaarsoverdracht is een belangrijk moment. Alle afspraken die bij deze overdracht 
gemaakt worden, moeten worden vastgelegd in een verslag. Door middel van dit verslag 
kan BAM Woningbouw Wilma Weert zich indekken tegen bijvoorbeeld beloftes die de 
makelaar over wijzigingen maakt zonder overleg te plegen met BAM Woningbouw Wilma 
Weert. Mochten die beloftes niet waargemaakt kunnen worden door BAM Woningbouw 
Wilma Weert dan kunnen eventuele financiële gevolgen verhaald worden op de makelaar. 

Dit verslag moet ten allen tijde gemaakt worden, zodat BAM Woningbouw Wilma Weert 
zich kan indekken. Op dit moment gebeurt dat nauwelijks of niet goed. Daarom heb ik 
als voorbeeld een verslqg uitgewerkt zoals dat gemaakt behoort te worden. 

Van groot belang is dat bij iedere makelaarsoverdracht consequent een verslag gemaakt 
wordt op deze manier, ondertekend door alle aanwezige personen. 

De agendapunten die hierin naar voren moeten komen zijn de volgende: 

1. Opening; 
2. Meer- en minderwerk; 
3. Individuele wensen; 
4. Model koop-/aannemingsovereenkomst; 
5. Verkoopbrochure; 
6. Start bouw; 
7. Verkoopstanden; 
8. Contracteren kopers; 
9. Aan de koper te verstrekken gegevens bij contractering; 
10. Nieuwsbrieven I opleverdata; 
11. Verstrekte gegevens makelaar; 
12. Algemeen. 

Op de volgende pagina heb ik een blanco overdrachtformulier toegevoegd, zodat 
duidelijk is wat er precies onder de verschillende agendapunten behandeld moet worden. 
Op pagina 93 is een voorbeeld van een goed ingevuld makelaarsoverdrachtverslag 
toegevoegd. 

Een agenda voor de makelaarsoverdracht bestond er al. Alleen werd deze niet altijd 
gebruikt. Een heel belangrijk punt wat er gemist werd in de makelaarsoverdracht, was de 
aansprakelijkheid die geregeld dient te worden bij toezeggingen van de makelaar naar de 
koper toe waar hij niet toe bevoegd is. Deze dient te vallen onder agendapunt 3. In het 
voorbeeld makelaarsoverdrachtsverslag op de volgende pagina heb ik dit item 
toegevoegd. 
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OVERDRACHTSBESPREKING d.d. 
Werknr.: 
Werkomschrijving: 

Aanwezig: 

1. Opening 
..... opent de overdrachtsbespreking . 
. . . . . .... treedt op als verkopende partij en zal het project uitvoeren. 

Blad 01 van 03 

De heer (Projectmanager) is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het project vanuit BAM Woning
bouw bv Wil ma Weert. Mevrouw ..... zal de kopersbegeleiding gaan verzorgen. Voor toelichting op vra
gen vanuit de kopers kunt u zich dus wenden tot mevrouw ..... 

2. Meer- en minderwerk 
BAM Woningbouw bv Wilma Weert zal middels de standaard (koop-)/aannemingsovereenkomst van 
het GIW een overeenkomst met de koper aangaan, inclusief het eventuele meer- en minderwerk. 
Op de koperskeuzelijst zijn per blok de diverse opties aangegeven waar de koper een keuze uit kan 
maken (meer- en minderwerk). 
Alle relevante informatie voor de kopers is opgenomen in de zogenaamde "keuzenmap I bouwboek". De 
betreffende bouwboeken zijn tevens bij de makelaar aangeleverd. De kopersbegeleider zal t.z.t. de ko
pers in een "startgesprek" de kopers een toelichting geven over de te volgen procedures. 

Ten behoeve van de kopers zal, in overeenstemming met de makelaar, op zijn kantoor tijdelijk een 
ruimte worden ingericht c.q. besproken. In deze ruimte zullen diverse keuze opties bemonsterd worden. 
Mw ..... stemt met .... (contactpersoon makelaar) t.z.t. de geplande afspraken af ter reservering van de 
ruimten. Hier zullen ook de startgesprekken plaatsvinden. Voor tegelwerk, sanitair en keukens zijn 
showrooms gecontracteerd. De kopersbegeleider zal de kopers hier nader over informeren. De project
leveranciers mogen niet vooraf aan de kopers worden meegedeeld. 

BAM Woningbouw bv Wilma Weert heeft bepaald dat de woning geheel afgewerkt opgeleverd wordt 
met uitzondering van de keuken. De kopers mogen de keuken laten vervallen en zelf na de oplevering 
(laten) te plaatsen. 
De keuken wordt dan afgewerkt zoals in de technische omschrijving beschreven staat. De kopers die
nen zich uiteraard te realiseren dat dan de gelimiteerde garantie- en waarborgregeling van toepassing 
is. Tegelwerk en sanitair kunnen de kopers niet laten vervallen en zal niet los geleverd worden. 

3. Individuele wensen 
Individuele wensen volgen uit een persoonlijk gesprek tussen koper en de kopersbegeleider. 
Gehonoreerde individuele wensen van structurele aard dienen, ten behoeve van gelijke behandeling, 
aan alle kopers te worden aangeboden middels errata op de koperskeuzelijst 
Individuele wensen welke het aanzicht van de gevels beïnvloeden zijn niet toegestaan, vanwege de 
artikel19 procedure. Tevens zijn onder andere wijzigingen op leidingkokers en bouwmuren niet toege
staan. Mocht een koper tijdens het gesprek bij de makelaar al bouwkundige wijzigingen kenbaar maken 
die relevant zijn tot de definitieve beslissing voor de koop van de woning, dan dienen deze 
altijd 1 :1 met de kopersbegeleider kort gesloten te worden. Gevolgen die veroorzaakt worden door geen 
overleg te plegen met kopersbegeleider, zijn voor rekening van de makelaar. 

4. Model (koop-Oaanneminqsovereenkomst 
Aan de makelaar worden ..... (datum) diskettes van de concept (koop-/)aannemingsovereenkomsten 
verstrekt. 

Het project heeft ... aannemingsovereenkomsten (AO) en ... verschillende aanvullende voorwaarden 
(AV), te weten: 
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Werknr. : 
Werkomschrijving : 

De overeenkomsten worden op een diskette aangeleverd. 

5. Verkoopbrochure 
De door ........... gemaakte strooifolder is GEEN contractstuk, zie de AV. 

6. Start bouw 
De bouwvergunning is wel I nog niet verstrekt. 

Blad 02 van 03 

De prognose voor startbouw is ..... .. In het contract zijn 215 werkbare werkdagen opgenomen, de ge-
prognosticeerde opleverdatum is .... . 

7. Taak makelaars 
De verwachting van de makelaars is dat voor start bouw± ... woningen verkocht zullen zijn. 
Deze verwachting wordt gebaseerd .... . . 
Start verkoop is gepland in week ..... zodra benodigde stukken van Wilma B.V. zijn aangeleverd. 

De makelaar zal iedere vrijdagmiddag de verkoopstanden aan BAM Woningbouw bv Wilma Weert 
doorgeven aan mevrouw E. Aspers via het mailadres: e.aspers@bamwoninqbouw.nl 

Aandachtspunten welke gemeld dienen te worden vanuit de makelaar aan de koper: 

8. Contracteren kopers 
Na goedkeuring van het SWK zal aan de makelaars een diskette verstrekt worden met hierop de aan
nemingsovereenkomsten . 
De renteberekening wordt BAM Woningbouw bv Wilma Weert uitgevoerd, zodat de makelaar de boete
rente van de grond en vervallen termijnen in de overeenkomsten meenemen. 

De aan dit verslag toegevoegde prijslijst, de dato ........ , dient de makelaar te gebruiken om de (koop-/) 
aannemingsovereenkomst zogenaamd kopersgericht te maken! 

Zowel de getekende aannemingsovereenkomst (3-voud) als de getekende koopovereenkomst 
(3-voud) zal door de makelaar naar Wilma B.V. worden gestuurd. De koper dient alle bladen te parafe
ren. 

BAM Woningbouw bv Wilma Weert zal van de getekende aannemingsovereenkomst een getekend 
origineel versturen naar de koper en de notaris. Een kopie zal worden verstuurd naar het SWK en de 
makelaar. 

BAM Woningbouw bv Wilma Weert stuurt de in 3-voud getekende koopovereenkomst, na controle, 
door naar ...... ter afhandeling. 

Aan de hand van de (koop-/)aannemingsovereenkomst zal BAM Woningbouw bv Wilma Weert een 
kopersbestand aanleggen met de complete NAW-gegevens. 
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9. Aan de koper te verstrekken gegevens bij contractering 
de aannemingsovereenkomst; 
het aanhangsel "aanvullende voorwaarden"; 
de algemene voorwaarden; 
de algemene toelichting; 
het bouwboek + koperskeuzelijst; 
de brochure "Een huis met zekerheid" (GIW- E/A.2003); 
de definitieve verkoopstukken: 
- verkooptekening 
- technische omschrijving kopers 
- situatietekening 
- kleuren- en materiaalstaat 

10. Bemonstering bij de makelaar 
de gevelstenen; 
de dakpannen; 

11 . Nieuwsbrieven I opleverdata 

Blad 03 van 03 

Voor start bouw zullen de, op dat moment geregistreerde, kopers geïnformeerd worden dat een aan
vang zal worden gemaakt met de start van de bouw door BAM Woningbouw bv Wilma Weert. 
Ongeveer twee maanden voor de oplevering zal er een kopersavond worden georganiseerd. 
Tussen start bouw en oplevering zullen de kopers worden geïnformeerd over de geprognosticeerde 
opleverdata. 
Ongeveer 10 Weken voor oplevering zullen de kopers voor de 'laatste' maal worden geïnformeerd over 
de geprognosticeerde opleverdata. 
3 Weken voor oplevering dient aan de hand van een vooropname bepaald te worden of de geprognosti
ceerde data haalbaar zijn. Indien de opleverdata haalbaar zijn zullen de kopers door BAM Woningbouw 
bv Wilma Weert officieel uitgenodigd worden om op datum en tijdstip hun woning op te komen leveren. 
De overdracht van de sleutel vindt uiteraard pas plaats als alle betal'ingen zijn verricht. 

12. Bouwbord 

13. Verstrekte gegevens 
de concept koop-laannemingsovereenkomsten; 
inclusief: - de aanhangsels "aanvullende voorwaarden"; 

. - de algemene voorwaarden; 
- de algemene toelichting. 

de verkoopstukken; 
de keuzemap I bouwboek. 
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;Jbam 
Werkomschrijving : 'De Baandert 111 ' te Sittard 

woningbouw 
~tnawrt!ft 

Aanwezig: Dhr. J. Jacobs 
Dhr. van de Loo 
Dhr. Fonteijn 
Mevr. Reiling 

Van der Looy Projectmanagement B.V. 
Van der Loo Makelaardij 

1. Opening 
Dhr. Fonteijn opent de overdrachtsbespreking. 

BAM Woningbouw Wilma Weert 
BAM Woningbouw Wilma Weert 

BAM Woningbouw Wilma Weert bouwt de woningen middels een aannemingsovereenkomst en Van der 
Looy levert de grond middels een koopovereenkomst. De heer Fonteijn is verantwoordelijk voor de con
tractvorming en voorbereid ing van het project vanuit BAM Woningbouw Wilma Weert. Mevrouw Reiling 
zal de kopersbegeleiding gaan verzorgen. Voor toelichting op vragen vanuit de kopers kan men zich 
wenden tot mevrouw Reiling 0495 - 579 130 

2. Meer- en minderwerk 
BAM Woningbouw Wilma Weert zal middels de standaard aannemingsovereenkomst van het GIW een 
overeenkomst met de koper aangaan , inclusief het eventuele meer- en minderwerk. 

Op de koperskeuzelijsten dd . 20-6-07 zijn per blok de diverse opties aangegeven waar de koper een 
keuze uit kan maken (meer- en minderwerk) . 

Alle relevante informatie voor de kopers is opgenomen in het zogenaamde bouwboek. 
(39 stuks uitgereikt en 41 stuks wordt nog nageleverd) . In het bouwboek is de laatste aangepaste, defi
nitieve koperskeuzelijst toegevoegd (dd. 20-10-04) . De technische omschrijving en de tekening worden 
door de makelaar zelf toegevoegd. 

De koper krijgt de mogelijkheid om het tegelwerk en sanitair te laten vervallen. 
LET OP: wanneer men het tegelwerk willaten vervallen, vervalt ook automatisch het sanitair. Op de 
koperskeuzelijst staat omschreven hoe die ru imte dan verder "afgewerkt" wordt en wat de koper hier
voor terug krijgt. De koper dient zich uiteraard te realiseren dat wanneer sanitair en tegelwerk komt te 
vervallen dat dan de gelimiteerde garantie- en waarborgregeling van toepassing is. 

Er wordt geen keuken geplaatst in de woning. 

3. Individuele wensen 
Individuele wensen volgen uit een persoonlijk gesprek tussen koper en de kopersbegeleider. 
Gehonoreerde individuele wensen van structurele aard dienen, ten behoeve van gelijke behandeling, 
aan alle kopers te worden aangeboden middels errata op de koperskeuzelijst 
Individuele wensen welke het aanzicht van de gevels beïnvloeden zijn niet toegestaan, vanwege de 
artikel19 procedure. Tevens zijn onder andere wijzigingen op leidingkokers en bouwmuren niet 
toegestaan . Mocht een koper tijdens het gesprek bij de makelaar al bouwkundige wijzigingen kenbaar 
maken die relevant zijn tot de definitieve beslissing voor de koop van de woning, dan dienen deze 
altijd 1 :1 met de kopersbegeleider kort gesloten te worden. Gevolgen die veroorzaakt worden door geen 
overleg te plegen met kopersbegeleider, zijn voor rekening van de makelaar. 

4. Model aanneminqsovereenkomst 
De makelaar ontvangt van BAM Woningbouw Wilma Weert per sikette de aannemingsovereenkomsten 

* 
* 
* 

* 

aannemingsovereenkomst eengezinshuizen type 
aannemingsovereenkomst eengezinshuizen type 
algemene voorwaarden voor de aannemingsovereenkomst 
voor eengezinshuizen 
algemene toelichting bij de aannemingsovereenkomst 
voor eengezinshuizen 

dd. 
dd. 

dd. 

dd. 
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woningbouw 

In de "basis" aannemingsovereenkomst staan alle verkooptekeningen van alle woningtypes vermeld 
onder het onderdeel contractstukken. In de kavelgerichte aannemingsovereenkomst dient alleen de 
verkooptekening welke van toepassing is vermeld te worden. 

5. Verkoopbrochure 
De door Van der Looy gemaakte strooifolder is GEEN contractstuk, zie de AV. 

6. Start bouw 
De bouwvergunning is nog niet verstrekt. 
De prognose voor startbouw is ............ 2007. In het contract zijn ...... werkbare werkdagen opgeno-
men, de geprognosticeerde opleverdatum is ........... 2007. 

7. Verkoopstanden 
De makelaar zal iedere vrijdagmiddag de verkoopstanden aan BAM Woningbouw Wilma Weert doorge
ven aan mevr. Aspers via mail e.aspers@bamwoningbouw.nl 
Wanneer de koper de aannemingsoverkomst ondertekend heeft, geeft de makelaar de NAW-gegevens 
van de koper door aan mevr. Reiling via telefaxnum mer: 0495 -579 139 zodat er meteen een afspraak 
met de koper gemaakt kan worden in het WoonAdviesCentrum te Weert. 

8. Contracteren kopers 
De renteberekening wordt door BAM Woningbouw Wilma Weert uitgevoerd, zodat de makelaar de boe
terente van de vervallen termijnen in de overeenkomsten kan meenemen. 

De aan dit verslag toegevoegde prijslijst, de dato .... 2007, dient de makelaar te gebruiken om de aan
nemingsovereenkomst zogenaamd kopersgericht te maken! 

De getekende aannemingsovereenkomst zal door de makelaar in 3-voud naar BAM Woningbouw Wil
ma Weert verstuurd worden t.a.v. mevr. Aspers. BAM Woningbouw Wilma Weert zal een getekende 
origineel versturen naar de koper en naar de notaris. Een kopie zal worden verstuurd naar het SWK en 
naar Van der Loo makelaardij. 

Een kopie van de getekende koopovereenkomst eveneens door de makelaar te versturen aan BAM 
Woningbouw Wilma Weert t.a.v. mevr. Aspers. De koper dient alle bladen te paraferen. 

9. Aan de koper te verstrekken gegevens bij contractering 
* de aannemingsovereenkomst; 
* het aanhangsel "aanvullende voorwaarden"; 
* de algemene voorwaarden; 
* de algemene toelichting; 
* het bouwboek met daarin: 

-brochure "Een huis met zekerheid" (GIW- EIA.2003); 
- koperskeuzelijst per type dd 20-1 0-04 
- technische omschrijving dd. 
- verkooptekening dd. 
- introductie brief I nieuwsbrief beluren 

* de definitieve verkoopstukken: 
- verkooptekeningen dd. 
- technische omschrijving kopers dd. 

10. Nieuwsbrieven I opleverdata 
Voor start bouw zullen de, op dat moment geregistreerde, kopers geïnformeerd worden dat een aan
vang zal worden gemaakt met de start van de bouw door BAM Woningbouw Wilma Weert. 
Ruim voor de oplevering zal er een kopersavond worden georganiseerd. 
Om de 4 weken krijgt de koper een nieuwsbrief toegestuurd met daarin informatie over de voortgang 
van de bouw en andere mededelingen. 
Tussen start bouw en oplevering zullen de kopers worden geïnformeerd over de geprognosticeerde 
opleverdata. Ongeveer 10 weken voor oplevering zullen de kopers voor de 'laatste' maal worden geïn
formeerd over de geprognosticeerde opleverdata. 
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3 Weken voor oplevering dient aan de hand van een vooropname bepaald te worden of de geprognosti
ceerde data haalbaar zijn. Indien de opleverdata haalbaar zijn, zullen de kopers door BAM Woningbouw 
Wilma Weert officieel uitgenodigd worden om op datum en tijdstip hun woning op te komen leveren. 
De overdracht van de sleutel vindt uiteraard pas plaats als alle betalingen zijn verricht. 

11. Verstrekte gegevens makelaar 
diskette aannemingsovereenkomsten; 
inclusief: -de aanhangsels "aanvullende voorwaarden"; 

-de algemene voorwaarden; 
- de algemene toelichting. 

Deze worden nog toegestuurd. 
bouwboek met daarin: (39 stuks 1 e fase uitgereikt en 41 stuks wordt nog nageleverd) 

-brochure "Een huis met zekerheid" (GIW- E/A.2003); 
- koperskeuzelijst per type dd 20-10-04 
- technische omschrijving dd. 
- verkooptekening dd. 
- introductie brief I nieuwsbrief beluren 

12. Algemeen 
Op de koperskeuzelijst wordt in een optie veiligheidsglas aangeboden volgens de NEN 3569. 
Het standaard glas wat in de woning verwerkt wordt, voldoet aan het bouwbesluit 
Middels het aanbieden van veiligheidsglas wordt er een risico ingedekt voor de aannemer door de koper 
erop te attenderen dat er geen veiligheidsglas in de woning wordt toegepast. 

Verslag is opgesteld door : Mevr. Reiling (BAM Woningbouw Wilma Weert) 

Handtekening: 

Dhr. J. Jacobs (Van der Looy Projectmanagement B.V.) 

Handtekening: 

Dhr. van de Loo (Van der Loo Makelaardij) 

Handtekening: 

Dhr. Fonteijn (BAM Woningbouw Wilma Weert) 

Handtekening: 
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6.12 Methode flexibel uitvoeren woningen 

6.12.1 Inleiding 
Om te zoeken naar een methode die geschikt is om onverkochte woningen flexibel uit te 
voeren, moet er eerst gekeken worden wat er de oorzaak van is dat het moeilijk is om 
wijzigingen in een laat stadium van het bouwproces door te voeren. 
De belangrijkste oorzaak is dat leidingen ingestort worden en dat het daardoor moeilijk 
en duur is om in een laat stadium van het bouwproces wijzigingen hierin aan te brengen. 
Anders gezegd, drager en inbouw zijn met elkaar verbonden. Onder drager worden 
verstaan fundering, buitengevel, dak, dragende wanden en vloeren. Onder inbouw wordt 
verstaan keuken, sanitair, toilet en bijbehorend leidingwerk. 
Om dit probleem op te lossen moeten drager en inbouw van elkaar losgekoppeld worden. 
Als drager en inbouw losgekoppeld dienen te worden, heeft dit gevolgen voor de 
bouwmethode die gebruikt wordt. 

Als een bepaalde ingreep gevolgen heeft voor de bouwmethode die gebruikt wordt, zal 
dit gevolgen hebben voor álle woningen die gebouwd worden. Alle woningen worden 
namelijk op dezelfde manier uitgevoerd. In dit geval is dat geen nadeel, de woningen 
worden hierdoor alleen maar flexibeler en wijzigingen kunnen hierdoor gemakkelijker en 
goedkoper doorgevoerd worden bij alle woningen. 

6.12.2 Principes 
Er worden verschi-l'lende principes gebruikt om drager en inbouw van elkaar los te 
koppelen. 

1. Het plafondprincipe 
2. Het vloerprincipe 
3. Het wandprincipe 
4. Het kokerprincipe 
5. Het opbouwprincipe 

Hieronder worden deze vijf principes in het kort toegelicht. Ieder principe staat 
afgebeeld. M'et een bovenaanzicht (bovenste afbeelding) en een verticale doorsnede 
(onderste afbeelding). 

Het plafondprincipe 
Mogelijk via: 

Vaste tappunten in het plafond, 
Een verlaagd plafond. 

De leidingen voor aan- en afvoer van lucht en water lopen via het plafond. Vuil water zal 
naar boven gepompt moeten worden. Ventilatie is mogelijk via een ingestort systeem of 
via flexibele slangen boven een verlaagd plafond. 

Het vloerprincipe 
Mogelijk via: 

Een volledig verhoogde vloer op een aparte hulpconstructie, 
Een afgedekt gootcircuit op de vloer (of in afwerklaag), 
Een afgedekt gootcircuit in de vlloerconstructie. 

Aan- en afvoer van water kan op traditionele wijze. Ventilatie moet geforceerd worden, 
met name rookgasafvoer, waarbij bochten een groot probleem vormen. Elektraleidingen 
kunnen goed worden ondergebracht in vloergoten of een verhoogde vloer. 

Het wandprincipe 
Mogelijk in binnenwanden en voorzetwanden, vi'a: 

Een wandsysteem waarmee sanitaire wanden te bouwen zijn of complete units, 
Een wandsysteem bovenop een plintsysteem, waarbij de leidingen via een plint 
lopen. 
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Voor ventilatie en rookgasafvoer zijn er dezelfde problemen als de verhoogde vloer. 
Leidingwanden kunnen ruimte bieden aan ventilatieleidingen. Door koppeling van 
leidingen aan wanden ontstaan wel beperkingen aan de indelingsvrijheid van de 
plattegrond. 

Het kokerprincipe 
Mogelijk via: 

Een hoofdkoker met bemetering en/of meer vaste subkokers voor de afvoer van 
vuil water, rookgassen en ventilatielucht, 
De hoofdkoker en subkoker niet fixeren, maar variabel maken door zachte zones 
in de draagvloer op te nemen. 

Kokers beperken de indelingsvrijheid. Door een zachte zone zijn de kokers horizontaal 
verplaatsbaar. 

Het opbouwprincipe 
Alle leidingen bevinden zich in het zicht. 

6.12.3 Principemodellen 
Op basis van de 5 bovengenoemde principes zijn er zes modellen ontwikkeld. Deze 
verschillen van elkaar op verschillende punten, zo zijn sommige geheel op inbouwniveau 
te realiseren, bij andere moeten er ingrepen in bouwmethode of constructie plaatsvinden. 
Verder moeten er voor sommige modellen nieuwe producten ontwikkeld worden. De 
modelbenadering dient om de mogelijkheden, maar vooral ook om de beperkingen te 
verkennen die volgen uit de ontwikkeling van veranderbare installaties. 
In de modellen is van de volgende randvoorwaarden uitgegaan: 

Meterkast ligt voor het inbouwniveau vast, 
Verwarmingsketel ligt voor inbouwniveau vast, 
Hoogte binnenmaat 2,5 meter en hoogte van vloer tot vloer 2,8 meter. 

6.12.3.1 Het suspensievloermodel 
Dit model is gebaseerd op het vloerprincipe. Er bestaat een direct verband tussen de 
diameter van de afvoerleidingen en de benodigde vloerverhoging. 
Elektrische leidingen liggen gedeeltelijk in een blokplint onder de binnenwanden, 
aangevuld met een opbouwsysteem. 

Gas/water 
De gasleiding ligt in een geventileerde mantel onder de verhoogde vloer, evenals de 
waterleidingen. 

Ventilatie/luchtbehandeling 
De rookgasafvoer vormt een knelpunt bij systemen met een verhoogde vloer. 
Rookgasafvoer via de vloer is niet mogelijk zonder mechanische hulpmiddelen. De 
bochten in een vloersysteem verhogen de luchtweerstand waardoor er een ventilator met 
extra vermogen nodig is. Deze zorgt op zijn beurt weer voor plaatselijke hoge 
luchtsnelheden wat weer leidt tot geluidsoverlast. Dit is te vermijden door gebruik te 
maken van wijdere kanalen, maar dit heeft op zijn beurt weer een hoger vloerpakket tot 
gevolg. 
Bij dit model lopen de ventilatiekanalen door de vloer. Daarnaast is er een 
gevelventilatiesysteem. 

Elektra 
De elektrische leidingen lopen tevens onder de verhoogde vloer. 

Verwarming 
De leidingen voor de verwarming lopen door de vloer. 
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6.12.3.2 Het kokermodel 
Dit model is gebaseerd op het kokerprincipe. Een nadeel is dat de verticale leidingen naar 
toestellen op een hoger gelegen verdieping, op de begane grond in het zicht komen. 
Hierdoor is dit principe alleen geschikt voor eengezinswoningen. l\laast de hoofdkoker 
worden op een aantal plaatsen zachte blokken in de vloer ingestort. Daar worden 
leidingen doorgevoerd. Met de huidige boortechnieken is het niet eens noodzakelijk om 
vooraf doorvoerpunten aan te geven. In dat geval is de vrijheid in de plaatskeuze voor 
verticale doorvoeren veel groter. 

Gas/water 
De gasleiding loopt via een geventileerde mantel in de kruipruimte naar de koker. 
Eventueel kan zij via een wandsysteem verder lopen naar het gastoestel. 
De waterleidingen volgen het zelfde traject. De afvoer van het toilet loopt via de sanitaire 
wand of een plintkoker naar de verticale leidingkoker. 

Ventilatie/luchtbehandeling 
Ventilatiekanalen gaan via de sanitaire wand naar de koker. Op de koker is eventueel een 
openhaard aan te sluiten. 

Elektra 
Elektrische leidingen lopen via de koker, kruipruimte en wand naar een aanvullend 
opbouwsysteem. 

Verwarming 
De verwarmingsleidingen gaan via de dekvloer. 

6.12.3.3 Het sanitaire wandmodel 
Dit model is gebaseerd op het wandprincipe. Het verschilt van het kokermodel door de 
fixatie van de subkoker en de kleine goot in de vloer waardoor de aanvoerleidingen van 
de hoofdkoker naar de subkoker lopen. De sanitaire wanden dienen in hoofdzaak als 
intermediair voor leidingen. Een nadeel van dit principe is dat een leidingtechnisch en 
een ruimtebepalend systeem aan elkaar gekoppeld worden waardoor er beperkingen aan 
de indelingsvrijheid van de woningen ontstaan. 

Gas/water 
De gasleiding loopt van de koker (zonodig via de goot en subkoker) naar een 
wandsysteem waarop het gastoestel wordt aangesloten. De waterleidingen volgen 
hetzelfde traject. 

Ventilatie/luchtbehandeling 
Net als bij het vloerprincipe wordt hier het knelpunt gevormd door de ventilatie en de 
rookgasafvoer. Ventilatie verloopt via de sanitaire wand naar de koker. 

Elektra 
Elektrische leidingen gaan via de koker en wand naar een aanvullend opbouwsysteem. 

Verwarming 
De leidingen voor de verwarming liggen in de dekvloer 

6.12.3.4 Het opbouwmodel 
Alle leidingen voor gas, water, elektriciteit, ventilatie en verwarming zijn hier volledig van 
het opbouwtype. De leidingen worden naar keuze in het zicht gelaten of weggewerkt in 
bijvoorbeeld een verlaagd plafond, een koof of een betimmering. Een nadeel van dit 
principe is dat het vanuit esthetisch oogpunt vragen oproept. Niet weg te werken 
leidingen moeten een expressieve verschijningsvorm hebben en in verschillende stijlen 
voor de consument verkrijgbaar zijn. Het productaanbod evolueert dan van eenvormig en 
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pragmatisch naar gedifferentieerd en modieus, analoog aan de ontwikkeling van 
armaturen, meubelen en gebruiksvoorwerpen. 

6.12.3.5 Het unitmodel 
Dit model is gebaseerd op het plafondprincipe. De leidingen komen via een aansluitpunt 
in het plafond in een unit, een samengesteld toestel met keuken, badkamer en toilet. 

Gas/water 
Tussen het gastoestel en het aansluitpunt in het plafond zit een flexibele leiding. 
Nagegaan wordt onder welke voorwaarden zo'n slang als intermediair systeem is 
toegestaan wanneer hij langer is dan 600 mm. 
De waterleidingen volgen hetzelfde traject. Aangezien vuil water omhoog moet worden 
gepompt, zit er een pomp met maalinrichting in de unit. 

Ventilatie/luchtbehandeling 
Ventilatie loopt vanuit de afzuigpunten in het plafond van de unit via een flexibel kanaal 
naar het aansluitpunt in het plafond. Daarvandaan loopt een ingestort ventilatiekanaal 
naar de leidingkoker. 

Elektra 
Elektrische leidingen lopen ook via een aansluitpunt in het plafond naar de unit. Aan de 
buitenkant daarvan zit een ringleiding met wandcontactdozen. Langs de muren van de 
drager loopt nog een elektravoorziening. Dit kan zowel een drager- als een 
inbouwvoorziening zijn. 

Verwarming 
Verwarmingspijpen lopen door de dekvloer. Ideaal voor vloerverwarming. 

6.12.3.6 Het gootmodel 
Dit model is gebaseerd op het vloerprincipe. 
In een gootcircuit in de vloer moet het grootste deel van het leidingenpakket passen, met 
uitzondering van de ventilatie. Dit heeft twee redenen: 

De afmetingen van de kanalen leveren een te diepe vloergoot op, 
De lucht wordt aan een tegennatuurlijke beweging onderworpen, wat extra 
ventilatievermogen tot gevolg heeft. 

In het vloergootmodel lopen de verschillende leildingen vanaf de koker via een circuit 
naar de toestellen. Een toestel kan op een leiding worden aangesloten op de plaats waar 
het met de goot in contact komt. De fijnmazigheid van het gootcircuit bepaalt dus de 
mogelijke posities van het toestel en in grote mate de mate van indeelbaarheid. 
Naast de fijnmazigheid van het gootcircuit bepaalt de actieradius van het toestel zelf de 
indelingsvrijheid. In de praktijk bevinden toestellen zich vrijwel nooit direct boven de 
goot. Er is dus een aanvullende voorziening nodig om de actieradius te vergroten. Als we 
de badkamer als voorbeeld nemen zijn hier versclnillende oplossingen voor: 

Sanitaire voorzetwand: Een stalen frame afgedekt met gipsplaten die voor de 
scheidingswand komen te staan en eventueel betegeld kunnen worden. De wand 
biedt dan ruimte voor leidingen en een stortbak. Een wand tot borstweringshoogte 
laat de ruimte visueel intact. 
Verhoogdie vloer: Door de vloer van de badkamer (gedeeltelijk) te verhogen 
ontstaat er een holle ruimte voor leidingen. 
Plintkoker: Is te beschouwen als een lage sanitaire wand. Langs de wanden van 
de badkamer loopt een horizontale koker die leidingen aan het zicht onttrekt. Hij 
verbindt de goot met de toestellen. 

Toevoer van water 
Er dient onderscheid te worden gemaakt tussen leidingen voor warm en voor koud water. 
Het water wordt in principe verwarmd in een combiketel. Installeren is geen probleem. 
Een flexibele slang of zachtkoperen buis is snel in de goot uit te rollen. Koppelingen en 
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aftakkingen bevinden zich zoveel mogelijk buiten de goot, bijvoorbeeld in de vorm van 
een sanitaire wand. Tussen de warm- en de koudwaterleiding moet enige afstand 
bewaard worden. Wanneer de koudwaterleiding warm wordt, ontstaat bacteriegroei en 
wanneer de warmteleiding onder die van koud water ligt, ontstaat roest door 
condensvorming. Daarom wordt een isolerende mantel om de koudwaterleiding 
aanbevolen. 

Afvoer van water 
De diameter van de vu i1lwaterafvoerleidingen bepaalt de goothoogte. Er zijn vier opties: 

1. Afvoer op afschot 0 100 mm, vloergoot van 150 mm tot gevolg; 
2. Verzamel leiding voor aansluiting van alle toestellen behalve het toilet. Deze staat 

rechtstreeks tegen de koker 0 70 mm; 
3. Fecaliënmaler met pomp. Deze reduceert de diameter van de leiding 0 28 mm 
4. Eigen afvoer voor ieder toestel 0 40 mm. 

Aanbevolen wordt om in ieder geval een toilet rechtstreeks tegen de koker te plaatsen. 

Elektra 
De traditionele werkwijze met centraaldozen en draad in buis is in het vloergootprincipe 
weinig flexibel en onpraktisch. De installatie uitvoeren als ringleiding is een goed 
alternatief, de contactdozen kunnen dan simpelweg worden ingeplugd. Omdat er ook 
waterleidingen in de goot liggen, mogen er geen elektrische verbindingen worden 
gemaakt. De contactdozen zitten bovenop de goot of in de wand. Er zijn opties mogelijk 
zoals een stijgeind, een doos op een goot, een zuil of een plintsysteem (eventueel op 
hoogte). 

Op het gebied van de elektra is er bij BAM Materieel een onderzoek verricht door Tim 
Kaizer. Hij heeft een alternatieve methode ontwikkeld om elektriciteitsvoorzieningen aan 
te bieden in een woning. Hierbij is er rekening gehouden met het feit dat de 
woonconsument een verhoogde flexibiliteit en levensloopbestendigheid van een woning 
wensen op het gebied van elektrische installaties. Ook is er rekening gehouden met het 
feit dat de verkoopbaarheid van een woning stijgt als het tijdstip van positiebepaling van 
elektrische installaties verplaatst wordt van ruwbouw naar afbouwfase. 
Dit heeft geresulteerd in een plintsysteem, waarbij alle elektrische 
installatievoorzieningen gebundeld en flexibel uit de wand in een plintgoot van 25 x 100 
mm worden geplaatst. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar het afstudeer 
rapport van Tim Kaizer: Flexibi llite ilt in de woningbouw. 

Gas 
Vanwege explosiegevaar moeten gasleidingen in een mantelbuis worden ondergebracht. 
Flexibele gasslangen mogen hoogstens 600 mm lang zijn, als de slang zich niet vertakt 
zijn grotere lengtes toegestaan. Elk toestel moet dus zijn eigen gastoevoer hebben. Een 
alternatief vormen flexibele roestvrijstalen en nylon leidingen. 

Verwarming 
Leidingen voor centrale- en vloerverwarming zijn al vaak flexibel. Deze dunne slangen 
zijn eenvoudig in een vloergoot aan te brengen. Er is een centraal verdeelstuk en elke 
radiator heeft zijn eigen aanvoer en retourleiding. Vloerverwarming kan alleen daar 
liggen waar geen gootcircuit is, maar is wel geschikt door de hoogte van de afwerkvloer 
als gevolg van de vloergoot. 

6.12.4 Keuze model 
In de voorgaande paragrafen zijn de verschillende soorten modellen besproken die 
gebruikt kunnen worden om flexibel om te gaan met plattegrondindelingen en leidingen. 

Er moet nu gezocht worden naar een model dat past bij de werkwijze van BAM 
Woningbouw Wilma Weert. Hiervoor zijn er een aantal randvoorwaarden opgesteld. 
Deze randvoorwaarden zijn de volgende: 
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1. Een methode die toepasbaar is bij betonwanden, 
2. De constructieve en bouwfysische eigenschappen moeten behouden blijven, 
3. Grote mate van flexibiliteit voor indelingsvarianten, 
4. Geen grote verandering in werkwijze of bouwmethode, 
5. Geen veranderingen in het ontwerp zoals verminderen van de verdiepingshoogte. 
6. Esthetisch moet het verantwoord zijn. Leidingen moeten netjes weggewerkt 

kunnen worden. 

Per randvoorwaarde zal behandeld worden welk model afvalt. 

Randvoorwaarde 1: 
Alle modellen zijn toepasbaar. 

Randvoorwaarde 2: 
Het suspensiemodel valt af. Doordat er extra mechanische hulpmiddelen toegepast 
moeten worden om de rookgasafvoer te laten plaatsvinden, wordt er door plaatselijk 
hoge luchtsnelheden geluidsoverlast veroorzaakt. 

Randvoorwaarde 3: 
Het sanitaire wandmodel valt af. Een leidingtechnisch en een ruimtebepalend systeem 
worden aan elkaar gekoppeld. Hierdoor ontstaan er beperkingen aan de indelingsvrijheid 
van de woningen. 
Het unitmodel valt ook af. De badkamer, keuken en toilet zitten in één unit. Het is niet 
mogelijk om deze drie van elkaar te scheiden. Er ontstaan hierdoor beperkingen aan de 
indelingsvrijheid van de woningen. 

Randvoorwaarde 4: 
Alle modellen zijn toepasbaar. 

Randvoorwaarde 5: 
Het suspensiemodel zorgt voor een vloerverhoging. Deze valt hier af. 
Het opbouwmodel werkt in combinatie met een verlaagd plafond of een vloerverhoging. 
Deze valt hier af. 

Randvoorwaarde 6: 
Bij het kokermodel komen de verticale leidingen naar toestellen op een hoger gelegen 
verdieping in het zicht. Dit model valt hier af. 
Bij het opbouwmodel zijn bepaalde leidingen ook in het zicht. Niet alle leidingen kunnen 
weggewerkt worden door een verlaagd plafond of een verhoogde vloer. 

Uit bovenstaande analyse aan de hand van de randvoorwaarden zijn de volgende 
modellen afgevallen: 

Het suspensiemodel 
Het sanitaire wandmodel 
Het unitmodel 
Het opbouwmodel 
Het kokermodel 

Het model dat overblijft en toepasbaar is voor BAM Woningbouw Wilma Weert is het 
Gootmode I. 

De keuze van het model is toegelicht aan de hand van een keuzematrix. Deze staat op 
de volgende pagina weergegeven. Duidelijk komt naar voren dat het gootmodel als enige 
aan alle randvoorwaarden voldoet. 
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Suspensievloermodel x x x x 

Kokermodel x x x x x 

Sanitaire wandmodel x x x x x 

Opbouwmodel x x x x 

Unitmodel x x x x x 

Gootmodel x x x x x x 

Figuur 6.5 : De keuzematrix van het kiezen van een principemodel. Bij iedere randvoorwaarde 
wordt aangegeven welk principemodel aan de betreffende randvoorwaarde voldoet. Naar voren 
komt dat het gootmodel het enige model is dat aan alle randvoorwaarden voldoet. 
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6.12.5 Keuze van een vloersysteem 
Nu het model bekend is wat er gebruikt kan worden, moet er op zoek gegaan worden 
naar een concreet product wat toegepast kan worden. Er zijn een drietal ontwikkelde 
producten op de markt die onder het gootmodel vallen: 

De leidingvloer (VBI) 
De Wing+ vloer (Betonson) 
Dycore Leidingvloer (Dycore) 

Nu moet er ook uit deze drie varianten een product gekozen worden dat toepasbaar is 
voor BAM Woningbouw Wilma Weert. Bij het analyseren van deze drie vloersystemen 
moeten ook de zes randvoorwaarden in acht genomen worden die in de vorige paragraaf 
aan de orde zijn gekomen. 

6.12.5.1 De leidingvloer 

Besluitvorming 
De redenen om voor deze vloer te kiezen variëren van 
procesflexibiliteit, overspanning en slankheid van de 
vloer. Ook bouwsnelheid en kostenreductie zijn 
positieven eigenschappen van deze vloer. 

Bouwproces 
Voordeel van dit systeem is dat het tot de ruwbouw 
behoort en het project snel wind en waterdicht kan 
worden gemaakt. Vervolgens worden in één 
arbeidsgang de installaties aangebracht. Hiermee zijn 
ook de wensen van de klant tot in een laat stadium te 
verwerken. 

Leidingen en systematiek 
In de leidingvloer wordt een stelsel van 
(ring)leidingsleuven aangebracht. Dit stelsel is zo 
ontworpen dat elke gewenste indeling van de woning 
mogelijk is. Vlak voor de oplevering worden de sleuven 
gevuld met gestabiliseerd zand. Zodoende kan de sleuf 
zelfs jaren later nog gemakkelijk worden geopend, 
zodat de woning eenvoudig aangepast kan worden. 

6.12.5.2 De Wing+ vloer 

Besluitvorming 
Een belangrijke reden om voor deze vloer te kiezen is de 
procesflexibiliteit. Daarnaast speelde de geringe 
vloerhoogte zonder verlaagd plafond of verhoogde vloer 
een belangrijk toepassingscriterium. 

Maatvoering 
Het eerste probleem bij dit vloersysteem is de grove 
maatvoering van de goten ten opzichte van de 
noodzakelijke fijne maatvoering van de in de vloer 
aangebrachte installatiedoorvoeren en afbouw. Dit zorgt 
ervoor dat er vaker nageboord moet worden om 
bepaalde installatiepunten alsnog passend te kunnen 
koppelen. 

Afbeelding 6 .6: De leidingvloer met leidinggoten 

Afbeelding 6. 7: De leidingvloer met leidinggoten en 
leidingen 

Afbeelding 6. 8: Toepassing van de le idingvloer in 
een werk 
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Constructie 
Bij een aantal vloeren zorgden de leidingzones voor 
verzwakkingen in de vloer. Bij deze vloer moest extra 
wapening worden toegepast en werden de sleuven 
volgestort met constructief beton in plaats van gasbeton. 
Deze vloer is daardoor geschikt voor kleinere 
overspanningen. Bij grote overspanningen treden 
problemen op. 

6.12.5.3 De Infra+ vloer 

Besluitvorming 
Voordelen van dit systeem zijn de proces- en 
gebruikersflexibiliteit. Tevens is het geringe gewicht een 
belangrijk criterium bij het kiezen voor deze vloer. 

Geluid 
Er moet rekening worden gehouden met de slechte 
geluidseigenschappen van deze vloer. Er moet extra 
geluidsisolatie worden toegepast om geluidsoverdracht 

tussen verschillende verdiepingen tegen te gaan. Ook 
moet het holle klinken van de vloer worden opgelost door 
de dekvloer zorgvuldig te kiezen. 

Installaties en leidingen 
Tijdens het proces worden de vloerliggers niet afgedekt, 
waardoor struikelgevaar ontstaat en ventilatiekanalen 
gemakkelijk kunnen worden beschadigd. 
De flexibiliteit valt tegen door het aantal en de plaats van 
de sparingen in de stalen liggers. Een leiding loodrecht op 
liggers moet uit losse kleine stukken worden opgebouwd 
om door gaten te kunnen rijgen. 

6.12.5.4Keuze vloersysteem 

Afstudeerverslag 

Afbeeldmg 6.10: Toepassing van de wing+ vloer in 
een werk 

_.. ... ---
Afbeelding 6.11: Infra+ vloer 

Afbeelding 6.12: De Jnfra + vloer toegepast in een 
werk 

Met behulp van de randvoorwaarden uit paragraaf 6.11.4 en de verschillende voor- en 
nadelen die bij de verschillende vloersystemen genoemd zijn, moet er nu een keuze 
gemaakt worden voor een vloersysteem. 

Als er naar de randvoorwaarden uit paragraaf 6.11.4 gekeken wordt, blijkt dat de Infra+ 
vloer afvalt. Dit vanwege de slechte akoestische eigenschappen. Randvoorwaarde 2 
bepaalt dat het gekozen vloersysteem dezelfde bouwfysische eigenschappen moet 
bevatten als het huidige systeem van breedplaatvloeren. 

De Wing+ vloer valt ook af. Deze vloer heeft het nadeel dat er een te grove maatvoering 
wordt toegepast. Als er extra sleuven gefreesd of gaten geboord moeten worden, omdat 
de maatvoering niet klopt, kan men net zo goed een gewone breedplaatvloer nemen. Het 
voordeel van de vooraf aangebrachte sleuven heeft men dan niet meer. 
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6.12.6 Conclusie 
BAM Woningbouw Wilma Weert kan bij het uitvoeren van haar woningen het beste de 
VBI leidingvloer gebruiken om onverkochte woningen zo flexibel mogelijk uit te voeren. 
Aan alle eisen die het benodigde vloersysteem moet hebben om tegemoet te kunnen 
komen aan de eisen en wensen van de koper wordt hier voldaan. 
Als BAM Woningbouw Wilma Weert te maken krijgt met een onverkochte woning, zijn er 
in een laat stadium nog veel indelingswijzigingen mogelijk. Zoals al beschreven staat, 
hoeft de vloer vlak voor de oplevering pas dicht gemaakt te worden. 
Aangezien BAM Woningbouw Wilma Weert voor aanvang van een project niet weet of zij 
te maken krijgt met onverkochte woningen, zullen in de toekomst alle woningen met dit 
vloersysteem uitgevoerd worden. Dit heeft ook voordelen voor de kopers die een woning 
in een vroeg stadium kopen. Zij kunnen nog tot in een laat stadium van het project 
wijzigingen laten uitvoeren en zo laat mogelijk beslissen. 

Ook heeft het vloersysteem voordelen voor de levensduur van een woning. Bij wisseling 
van bewoners of wisseling van functie van de woning, kan de indeling later gemakkelijk 
worden aangepast. Als de leidinggoten met gestabiliseerd zand worden opgevuld kunnen 
die jaren later nog worden geopend en kunnen de leidingen verplaatst worden naar de 
nieuwe gewenste positie. Zonder dat dit hoge kosten met zich mee brengt. 
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6.13 Protocol van de oplevering 
Ik heb een profiel van de oplevering opgesteld dat naar de koper gestuurd kan worden, 
zodat hij weet wat hem te wachten staat. Vaak is niet duidelijk voor de koper wat hem te 
wachten staat. 

Voor het personeel van BAM Woningbouw Wilma Weert is deze brief ook van belang. 
Duidelijk moet zijn wat hun taken zijn en in welk tijdsbestek dit moet gebeuren. Bij een 
goede voorbereiding van de oplevering, zal de oplevering naar tevredenheid van de 
koper verlopen. 

Tijdsduur oplevering 
1,5 uur per woning. Half uur speling inplannen voor volgende oplevering. 

Aanwezig BAM Woningbouw Wilma Weert 
Kopersbegeleid(st)er, u,itvoerder 

Aanwezigheid van derden 
Tijdens de oplevering kunnen en mogen er derden aanwezig zijn, omdat zowel BAM als 
de koper zich kunnen laten adviseren door derden. Zo kan de koper bijvoorbeeld een 
deskundige van de Vereniging Eigen Huis inschakelen en kan het voorkomen dat de 
kopersbegeleid(st)er zich laat vergezellen door eigen deskundigen. 

De oplevering 
De kopersbegeleid(st)er en de uitvoerder zullen namens BAM Woningbouw Wilma Weert 
samen met de koper de afwerking van de woning controleren, de onderstaande 
formaliteiten doornemen en de sleutels overhandigen. Hierna wordt het proces verbaal 
van oplevering opgesteld. 
Vanaf het moment van oplevering neemt de koper, als eigenaar, de verantwoordelijkheid 
(het risico) voor de woning van BAM Woningbouw Wilma Weert over. 

Tijdens de oplevering wordt door de kopersbegeleid(st) en de uitvoerder het volgende 
nog extra toegelicht: 

• De werking van de e.v.-installatie/warmwatervoorziening, zoals ontluchten, 
bijvullen en het onderhoud, 

• Mechanische ventilatie, het gebruik van de standenschakelaar en wat te doen om 
het systeem goed te laten werken, 

• De wijze waarop de woning drooggestookt en geventileerd moet worden, 
• Bij aanwezigheid van een kapconstructie met knieschotten, verklaren waarom 

deze niet mogen worden verwijderd, 
• Welke bevestigingsmaterialen er toegepast kunnen worden voor de toegepaste 

wanden, 
• Plaats van de loze leidingen en waarvoor deze dienen, 
• Overhandigen van de onderhoudsmap aan de koper. 

Tijdens de oplevering wordt, ten aanzien van gas, water en elektra, de meterstand 
opgenomen en vastgelegd op het Procesverbaal van oplevering en op de formulieren 
"aanvraag levering gas, water en elektra". 
Met deze formulieren wordt de woning van de koper door BAM Woningbouw Wilma Weert 
aangemeld bij de nutsbedrijven. 

Het Procesverbaal van Oplevering 
De kopersbegeleid(st)er legt alles wat wordt geconstateerd, opgemerkt en afgesproken 
vast in het Procesverbaal van Oplevering. Zo noteert zij de eventuele gebreken en/of 
tekortkomingen en de plaats waar deze zich bevinden. Het proces verbaal is een 
belangrijk document, dat na de oplevering door de koper en BAM Woningbouw Wilma 
Weert worden ondertekend. 
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Indien er op enig terrein niet meteen overeenstemming bereikt kan worden, worden de 
verschillende standpunten gemotiveerd en in het proces verbaal van oplevering 
opgenomen. 
Het "Procesverbaal van Oplevering" wordt drie keer door de koper ondertekend. De 
eerste keer nadat het is opgemaakt, waarna de koper direct een kopie ontvangt. De 
tweede keer ondertekent de koper wanneer er geen gebreken en/of tekortkomingen zijn 
geconstateerd of- als dat wel het geval is- wanneer deze geheel tot tevredenheid van de 
koper zijn hersteld of verholpen. 
De derde keer is na gereedkoming van het buitenschilderwerk. Het is dus mogelijk dat de 
koper de 2e en 3e handtekening gelijktijdig plaatst. De 3e handtekening is ingeval het 
aanbrengen van het buitenschilderwerk opgeschort wordt tot na de najaars- en 
winterperiode. De bankgarantie zal dan tot 1% van de aanneemsom worden 
teruggebracht, na de correcte uitvoering van het buitenschilderwerk zal de betreffende 
bankgarantie worden opgeheven. 
Om alles zo vlot mogelijk te laten verlopen, dient de koper BAM Woningbouw Wilma 
Weert de gelegenheid te geven tot herstel van de gebreken en/of tekortkomingen. BAM 
Woningbouw Wilma Weert zal ervoor zorgen, dat het tijdstip van de 
herstelwerkzaamheden tijdig aan de koper wordt meegedeeld. 
De herstelwerkzaamheden door de aannemer en de controle op dat herstel zullen tijdens 
normale werktijden en -dagen plaatsvinden. 
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6.14 Werkwijze maken technische omschrijving verkoopbrochure 
Als een project door BAM Woningbouw Wilma Weert in eigen ontwikkeling wordt 
gemaakt, worden ook de technische omschrijvingen door BAM Woningbouw Wilma Weert 
gemaakt. 
Als basis is hiervoor een basislijst technische omschrijvingen gemaakt die aansluit op de 
basislijst koperskeuze. 
Als het bestek bekend is, worden de relevante elementen uit de basislijst technische 
omschrijvingen gehaald. Hiervan wordt, voor de technische omschrijving voor de 
verkoopbrochure, een goed lopend verhaaltje gemaakt zonder moeilijke woorden. 
Dit wordt op dezelfde manier gedaan voor de technische omschrijving voor de uitvoering. 

Een probleem ontstaat, als een project niet in eigen ontwikkeling is en de technische 
omschrijving wordt gemaakt door de projectontwikkelaar. Deze omschrijving moet BAM 
dan goed controleren. Als er namelijk dingen in staan die niet overeenkomen met dat 
wat is afgesproken tussen BAM en de ontwikkelaar of BAM en de koper, moeten deze 
aangepast worden, om een ontevreden koper of uitvoerder te voorkomen. 

Er moet nauwkeurig gecontroleerd worden of de technische omschrijving overeenkomt 
met hetgeen wat in het bestek staat en dus is afgesproken met ontwikkelaar en koper, 
om zowel financiële problemen als een ontevreden koper te voorkomen. 

Een oplossing is om de basislijst technische omschrijvingen van BAM te sturen naar de 
ontwikkelaar. Als deze de basislijst van BAM gebruikt, staan er de dingen in die BAI"l erin 
wil hebben. BAM moet dan alsnog deze lijst controleren, maar de kans op fouten is dan 
kleiner, dus ook kleiner dat er een fout gemist wordt. 

De beste oplossing is dat ook als een project niet in eigen ontwikkeling is, de technische 
omschrijving altijd door BAM Woningbouw Wilma Weert wordt gemaakt. Zo is de kans op 
verschillen het kleinst. 
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6.15 Het toetsen van een individuele wens 
Het toetsen van een individuele wens is een proces dat niet altijd gevolgd wordt zoals het 
hoort. Het proces is reeds eerder in dit rapport naar voren gekomen. Het is van groot 
belang om deze stappen altijd te volgen. Op die manier kan men een eerlijk oordeel 
vellen tegenover de koper of een bepaalde wens nog mogelijk is. 
Alle partijen die met individuele wensen te maken krijgen MOETEN zich aan deze stappen 
houden en ze zo uitvoeren. 

Het proces van het vaststellen van een individuele wens tot en met de uitvoering ervan, 
bestaat uit verschillende stappen. Binnen iedere stap van dit proces, komen een aantal 
partijen naar voren die samen hun uiterste best doen, om de individuele wens 
realiseerbaar te maken. In deze paragraaf zullen de vijf verschillende stappen en de 
partijen die bij dit proces betrokken zijn naar voren komen. 
In chronologische volgorde: 

1. Vaststellen van de individuele koperswens 
2. Toetsen van de individuele koperswens 
3. Uitwerken van de individuele koperswens 
4. Voorbereiden van de individuele koperswens 
5. Uitvoeren van de individuele koperswens 

Stap 1: Vaststellen van de individuele wens 
De kopersbegeleid(st)er nodigt de kopers uit voor een gesprek waarin de 
koperskeuzelijst wordt doorlopen en de kopers worden voorzien van de nodige instructies 
en informatie. In dit gesprek kunnen de kopers hun individuele wensen kenbaar maken. 
Na het gesprek krijgt de koper een afschrift van de gemaakte keuzes en wordt verzocht 
deze te ondertekenen. De individuele wens is nu vastgesteld. 

Stap 2: Toetsen van de individuele wens 
Na het vaststellen van de individuele wens, toetst de kopersbegeleid(st)er, eventueel in 
overleg met projectmanager, calculator, uitvoerder en/of projectvoorbereider de 
individuele wens op: 

• Uitvoeringstechniek 
• Constructie 
• Bouwregulering 
• Stand van de uitvoering (toetsen aan de planning van de voorbereiding en 

uitvoering) 
Na het toetsen van de wens zorgt de kopersbegeleid(st)er voor een kostenindicatie en 
wordt deze uiteindelijk gecontroleerd door de projectleider. 

Toetsen aan uitvoeringstechniek 
De kopersbegeleid(st)er kijkt op basis van ervaring welke bouwkundige consequenties 
een individuele wens heeft en of de wens nog opgenomen kan worden in het 
uitvoeringsproces. 
Onder bouwkundige consequenties wordt verstaan, dat er gekeken wordt of er 
bouwtechnische gevolgen veroorzaakt worden door de wijziging. Als er bouwtechnische 
gevolgen zijn, wordt er gekeken of deze passen bij de gebruikte bouwmethode. Passen 
deze niet bij de bouwmethode, dan wordt de wijziging afgewezen. 
Ook wordt er gekeken of de wens nog past in het uitvoeringsproces. Onder andere het 
moment van indienen van de individuele wens is hierbij van belang. Het 
uitvoeringsproces mag namelijk niet verstoord worden door een individuele wijziging. Het 
mag niet zo zijn dat één wijziging gevolgen heeft voor de hele bouw. De trein van het 
bouwproces moet door blijven lopen. Ook kan het zijn dat een wijziging wordt ingediend 
die gevolgen heeft voor een bepaalde fase in het uitvoeringsproces, bijvoorbeeld de 
ruwbouw. Als de bijbehorende deadline voor deze fase reeds verstreken is, wordt de 
wijziging niet uitgevoerd. 
Het is soms mogelijk om een bepaalde wens met gevolgen voor de uitvoering nog uit te 
voeren, het is alleen de vraag of de behoefte van de wens opweegt tegen de hoge kosten 
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die hier meestal mee gepaard gaan. Hierbij valt te denken aan kosten voor sloop, 
vertraging in de uitvoering, etc. 

Toetsen aan de constructie 
De kopersbegeleid(st)er kijkt of de wijziging ten gevolge van de individuele wens geen 
gevolgen heeft voor de constructie. Individuele wensen die gevolgen hebben voor de 
constructie of leidingkokers worden bij voorbaat al niet uitgevoerd. Mocht de 
kopersbegeleid(st)er niet helemaal zeker zijn van haar zaak, pleegt deze overleg met 
uitvoerder, projectleideren/of constructeur. 

Toetsen aan de bouwregulering 
Als de kopersbegeleid(st)er een vermoeden heeft dat de WIJZiging ten gevolge van de 
individuele wens in strijd is met de bouwvergunning of het bouwbesluit, zal ze dit 
nakijken. Mocht de wijziging inderdaad in strijd zijn met de bouwvergunning dan wordt 
deze wens niet uitgevoerd. Er moet dan een nieuwe bouwvergunning worden 
aangevraagd wat geld en tijd kost. Deze tijd zorgt voor een verstoring in het 
voorbereidings- en uitvoeringsproces. Wijzigingen die in strijd zijn met de 
bouwvergunning worden, net als bij constructieve wijzigingen, bij voorbaat afgewezen. 

Als de bovenstaande toetsingsstappen uitgevoerd zijn, zal de projectleider bovenstaande 
stappen controleren en de wijziging goed- of afkeuren. 
Als de projectleider de wens goedgekeurd heeft, zal de kopersbegeleid(st)er zorgen dat 
ze een kostenindicatie heeft voor de betreffende wijziging. Hiermee probeert men te 
voorkomen dat de koper in een later stadium vanwege kostenoverwegingen van de wens 
afziet terwijl al een hoop werk verricht is. De koper moet hierbij een voorlopig akkoord 
tekenen. 

Stap 3: Uitwerken van de individuele koperswens 
Nadat de wens is getoetst en goedgekeurd, kan er worden begonnen met het uitwerken 
van de individuele wens. Hierbij is wederom een aantal stappen te onderscheiden. Deze 
stappen worden doorlopen door de kopersbegeleid(st)er samen met de calculator. 
Als eerste maakt de kopersbegeleid(st)er een uitgebreide beschrijving van de wijziging. 
Aan de hand van deze beschrijving worden de wijzi1ging( en) ten gevolge van de 
individuele wens uitgetekend. Aan de hand van deze tekening(en) wordt door de 
calculatie een offerte voor de betreffende wijziging opgesteld. Als de tekeningen klaar 
zijn en de definitieve prijs bekend is, worden deze voorgelegd aan de projectleider ter 
goedkeuring. Als deze zijn goedkeuring heeft gegeven, worden de tekeningen en de 
offerte aan de koper voorgelegd. Deze wordt gevraagd of de wijziging naar wens is en of 
ze instemmen met de prijs. Als dit in orde is, moet de koper de definitieve 
opdrachtbevestiging tekenen en kan het uitvoeringsproces beginnen. 
Het kan voorkomen dat de koper niet akkoord gaat met de offerte. Dit kan zijn omdat hij 
een inhoudelijke klacht heeft, doordat bijvoorbeeld de wens niet is uitgewerkt zoals hij 
dat graag zou willen zien óf er is een probleem met de offerte. De koper kan bijvoorbeeld 
een fout in de offerte ontdekt hebben die, voordat hij ermee instemt aangepast dient te 
worden. Doordat de koper in een eerder stadium al een prijsindicatie heeft ontvangen, 
die meestal aan de hoge kant wordt ingeschat, zal de koper zelden de wijziging te duur 
vinden. 

Stap 4: Voorbereiden van de individuele wens 
Het voorbereiden van de individuele wens wordt gedaan door de werkvoorbereider. 
Voordat er gestart wordt met de voorbereiding van de individuele wens, wordt de 
toetsing nogmaals gecontroleerd door de werkvoorbereider. Hij controleert met name of 
er met alle bouwkundige consequenties rekening is gehouden. Mochten er dingen zijn 
waar hij het niet mee eens is, pleegt hij overleg met de kopersbegeleid(st)er. 
Nu worden de definitieve tekeningen gemaakt. De werkvoorbereider stuurt daarvoor kale 
tekeningen naar installateurs en toeleveranciers. Deze zullen dan, ieder voor hun eigen 
discipline, de gevolgen die door de wijziging(en) worden veroorzaakt uittekenen. 
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Als de tekeningen terug komen bij de werkvoorbereider zal hij controleren of de 
tekeningen juist zijn en alle consequenties opgenomen zijn. Ook controleert hij of er 
geen problemen of tegenstrijdigheden zijn of kunnen komen tussen verschillende 
disciplines. 
Als alle tekeningen gecontroleerd en goedgekeurd zijn door de projectleider, worden de 
werktekeningen naar alle betrokken partijen gestuurd. 

Stap 5: Uitvoeren van de individuele wens 
Als de wijziging voorbereid is en de tekeningen zijn binnen bij alle betrokken partijen, 
kan de uitvoering van de individuele wens starten. 

De bovenstaande stappen zijn uitgewerkt in een stroomschema. Dit schema is opgesteld 
voor de meest ingrijpende variant. Dit wil zeggen, als er sprake is van een ingrijpende 
wijziging van het bestaande ontwerp. Bij alle minder ingrijpende varianten, zullen de 
stappen sneller verlopen, kunnen stappen overgeslagen worden of zullen verschillende 
stappen in één keer genomen worden. 

Het bovenstaande is weergegeven in een stroomschema op de volgende pagina. 
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Stroomschema van de individuele wens 

Noe 

Legenda 

Ell 

lolp3: 
HOl--de _,.._ 

Afbeelding 6.13: Het stroomschema van de individuele wens. In dit schema staan de verschillende stappen en 
beslismomenten weergegeven die genomen dienen te worden om een ingediende individuele wens te toetsen. Door het 
schema vanaf start consequent te doorlopen en de pijlen te volgen, kan er een eerlijk antwoord aan de kopers gegeven 
worden of een individuele wens mogelijk is. 

- 111 -



Your wish ... is Our command Afstudeerverslag 

7 Toetsing ontworpen maatregelen 

7.1 Inleiding 
De laatste stap van dit onderzoek is toetsen of de ontworpen maatregelen voldoen aan 
de wensen en eisen van de kopers en de medewerkers van BAM Woningbouw Wilma 
Weert. Hiertoe zijn de maatregelen en aanbevelingen gepresenteerd aan kopers en 
medewerkers van BAM Woningbouw Wilma Weert, waarbij zij op- en aanmerkingen 
konden geven op de ontworpen maatregelen. 
De experts waren vier kopers, twee kopersbegeleid(st)ers en het hoofd 
kopersbegeleiding/adjunct directeur. Ik heb ieder individueel de maatregelen 
gepresenteerd. 
In de komende paragrafen zullen de resultaten van deze toetsing besproken worden. 
Eerst zullen de op- en aanmerkingen behandeld worden, daarna de mogelijke oorzaken 
van deze op- en aanmerkingen en als laatste de wijzigingen die zijn doorgevoerd naar 
aanleiding van deze op- en aanmerkingen. 

7.2 Op- en aanmerkingen experts 
Uit de toetsing bij de experts zijn een tweetal opmerkingen naar voren gekomen. 

Opmerking 1 
In de interviews die verricht zijn in de analysefase is naar voren gekomen dat er géén 
goede overdracht van projectmanager naar projectleider plaatsvindt (knelpunt 1.1.2). 
Hiervoor is in paragraaf 6.9 een overdrachtsformulier ontworpen waarin beschreven staat 
welke documenten overgedragen dienen te worden tijdens deze overdracht. 
Tijdens de toetsing is gebleken dat er wel degelijk een goede overdracht van 
projectmanager naar projectleider plaatsvindt en dat dit gebeurt aan de hand van een 
beschreven procedure. Deze procedure is goed en er wordt tot in de details beschreven 
welke documenten overgedragen dienen te worden. Ook is gebleken dat deze procedure 
goed wordt nageleefd. 
Het gevonden knelpunt dat beschreven staat in paragraaf 3.1.1.2 is dus onterecht en is 
een fout in de analyse. 

Opmerking 2 
In paragraaf 6.10 is een evaluatieformulier ontworpen dat ertoe dient om showrooms op 
hun functioneren te beoordelen. In dit evaluatieformulier zijn vragen opgesteld die het 
functioneren van de showrooms evalueren. 
Uit de toetsing bij de experts is gebleken dat er vragen tussen zaten die niet relevant 
waren. Deze vragen zijn verwijderd of aangepast in het evaluatieformulier. 

7.3 Oorzaken op- en aanmerkingen 
In deze paragraaf worden de oorzaken besproken die er de reden van kunnen zijn dat er 
een fout is ontstaan in het ontwerpen van de maatregelen. 

Oorzaken opmerking 1 
Het vinden van een foutief knelpunt in de analyse kan een drietal oorzaken hebben. 
1. De bron van het knelpunt heeft verkeerde informatie verstrekt. 
2. De bron van het knelpunt is niet goed op de hoogte van de procedures en in 

hoeverre deze nageleefd worden. 
3. De manier van interviewen is niet goed, wat ertoe kan hebben geleid dat de 

respondent de vraag verkeerd heeft begrepen waardoor er geen relevant 
antwoord op de vraag is verkregen. 

4. De informatie wat de respondent heeft verstrekt, is verkeerd geïnterpreteerd. Dit 
wil zeggen, de respondent heeft de goede informatie verstrekt, maar deze is 
verkeerd opgevat en verkeerd verwerkt in het onderzoek. 

5. De genomen steekproef is te klein om een betrouwbare weergave van de 
werkelijkheid te verkrijgen. 
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Wat nu de oorzaak is van het optreden van een fout in de analyse is 
niet helemaal duidelijk. Het is waarschijnlijk een combinatie van de drie laatst genoemde 
oorzaken. De respondenten hebben wel de goede informatie willen overbrengen, maar 
dat door de manier van interviewen of bij de interpretatie van de ontvangen informatie 
een fout is ontstaan in de analyse. 

Oorzaken opmerking 2 
In het ontworpen evaluatieformulier zaten een aantal niet relevante vragen of vragen die 
geen toegevoegde waarde hadden aan het beoordelen van de showrooms. 
De vragen die zijn opgesteld, zijn opgesteld aan de hand van een oud evaluatieformulier 
waarin alleen thema's naar voren kwamen waarop de showrooms beoordeeld werden. 
Deze thema's zijn verder uitgewerkt naar meerdere vragen, zodat er specifieker 
ingegaan kan worden op het functioneren van de showrooms. 
De fout die hierin gemaakt is, is dat er vragen tussen zaten die dubbelop waren. Dus 
waar al in een andere vraag min of meer antwoord op is gegeven. 

7.4 Wijzigingen naar aanleiding van op en aanmerkingen 
In deze paragraaf worden de wijzigingen besproken die zijn doorgevoerd naar aanleiding 
van de toetsing aan de experts. 

Wijzigingen opmerking 1 
Doordat er tijdens de toetsing is gebleken dat er een goede procedure bestaat die de 
overdracht van de projectmanager naar projectleider beschrijft, is het ontworpen 
overdrachtsformulier overbodig. Dit overdrachtsformulier kan verwijderd worden uit het 
maatregelenpakket dat wordt aangeboden aan BAM Woningbouw Wilma Weert. Er wordt 
daarom nu verwezen naar de bestaande procedure. 

Wijzigingen opmerking 2 
De vragen waar in de toetsing van is gebleken dat ze niet relevant zijn, zijn verwijderd 
uit het evaluatieformulier. Vragen die niet concreet genoeg waren zijn aangepast. 
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8 Slotwoord 

Het onderzoek dat bij BAM Woningbouw Wilma Weert heeft plaatsgevonden diende ertoe 
om de kopersprocessen binnen de organisatie te optimaliseren zodat de koper maximaal 
centraal staat in de voorbereidings-en uitvoeringsprocessen. 
Dit heeft geleid tot een maatregelenpakket, bestaande uit een zestiental aanbevelingen 
en maatregelen. Aanbevolen wordt dit maatregelenpakket consequent naar behoren op 
te volgen en uit te voeren. 

Bepaalde maatregelen uit dit onderzoek zijn door BAM Woningbouw Wilma Weert al 
opgenomen en toegepast in hun processen. Te weten: 

Het aantal beluren is verdubbeld van één naar twee keer per week. 
Er wordt gekeken hoe meer kijkmiddagen op een verantwoorde manier 
georganiseerd kunnen worden. Bij sommige projecten worden al meerdere 
kijkmiddagen gehouden. 
De kopersbegeleid(st)ers hebben nu de mogelijkheid gekregen een cursus te 
volgen waarin ze hun bouwkundige- en technische kennis kunnen uitbreiden. 
De interne communicatie is in de lift. Op dit moment is BAM Woningbouw Wilma 
Weert bezig om samen met het softwarebedrijf Kraan een 
kopersbeheerprogramma te ontwikkelen. Dit programma moet ertoe leiden dat de 
interne communicatie rond de informatie over kopers geoptimaliseerd wordt. 
Voor de nieuwsbrief is een stagiaire aangenomen met een grafische opleiding, die 
de nieuwsbrief verder zal ontwikkelen zodat deze gemakkelijk in te vullen en te 
hanteren is door de kopersbegeleid(st)ers. 

Voor andere maatregelen of aanbevelingen is nader onderzoek of overleg binnen BAM 
Woningbouw Wilma Weert nodig om te kijken hoe ze kunnen worden ingepast in de 
processen en of ze haalbaar zijn. Bijvoorbeeld de aanbeveling voor het toepassen van de 
VBI leidingvloer. Deze kan niet zomaar toegepast worden. Gekeken zal moeten worden 
wat het gaat kosten en welke consequenties dit vloersysteem heeft voor het 
voorbereidings-en uitvoeringsproces. Hierop zullen deze processen dan aangepast 
moeten worden. 

BAM Woningbouw Wilma Weert is een bedrijf dat er alles aan wil doen om tegemoet te 
komen aan de eisen en wensen van de klant. Op dit gebied zijn ze een vooruitstrevend 
bedrijf dat voor ligt op menig andere aannemer. Toch wilden ze aan de hand van een 
onderzoek achterhalen hoe ze hun processen nog meer konden optimaliseren om de 
koper maximaal centraal te stellen in hun voorbereidings- en uitvoeringsproces. 
Er alles aan willen doen om aan de wensen van de veranderende woonconsument 
tegemoet te komen en er ook voor uit durven komen dat het altijd beter kan is een 
positieve eigenschap van BAM Woningbouw Wilma Weert. 
Toegeven dat er punten zijn die verbeterd moeten worden en laten zien dat er alles aan 
gedaan wordt om deze punten ook daadwerkelijk te verbeteren, is de kracht van een 
consumentgericht bouwbedrijf. 
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Begrippenlijst 

Basisvoorzieningenniveau 

Bouwbesluit 

Afstudeerverslag 

De minimale voorzieningen welke vereist zijn voor 
woningen in een bepaald project. Vormt samen met 
de standaard opties het voorzieningenniveau van een 
woning. 

Algemene maatregel van bestuur (AMvB) waarin alle 
technische voorschriften omtrent het bouwen en de 
staat van bestaande bouwwerken zijn opgenomen. 
Onderdeel van de bouw- en woontechnische 
regelgeving in de woningwet. 

Bouwmethode De wijze waarop bouwstoffen of bouwproducten op 
een bouwplaats aankomen en daar verwerkt worden. 

Bouwproducten Bouwmaterialen die door ingrijpende bewerkingen hun 
geschiktheid voor hun oorspronkelijke functie zouden 
verliezen. 

Bouwstoffen Bouwmaterialen die op de bouwplaats nog ingrijpende 
bewerkingen ondergaan. 

Bouwtechnische voorschriften Naast de woon- c.q. gebruikstechnische voorschriften 
onderdeel van het Bouwbesluit. Deze voorschriften 
hebben betrekking op de constructie van 
bouwwerken, waaronder bijvoorbeeld de bouwfysische 
en brandveiligheidsvoorzieningen. Uitgangspunten zijn 
veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, 
energiezuinigheid en milieu. 

Data De objectief waarneembare neerslag van feiten of 
kennis op een bepaald medium. Data of gegevens 
moet men als het ware veredelen alvorens men over 
informatie kan spreken. 

Deadline 

Individuele koperswens 

Keuzevrijheid-kopers 

Meer- en minderwerk 

Het moment waarop een koper een wens kenbaar 
moet maken, zodat voldoende tijd beschikbaar is voor 
de voorbereiding van de wens. De deadline wordt 
bepaald ten opzichte van de start van de beïnvloede 
werkzaamheden en is opgebouwd uit de tijd nodig 
voor administratieve voorbereidende activiteiten, 
uitvoeringsvoorbereidende activiteiten en toeslagen. 

Een door de koper aangegeven verzoek om meer- of 
minderwerk, waarin niet voorzien is in het 
basisvoorzieningenniveau dat reeds door het 
bouwbedrijf wordt aangeboden. 

Hierin wordt vastgelegd in welke mate ingegaan moet 
worden op individuele koperswensen en tot welk 
moment deze aangevraagd kunnen worden. 

In de dagelijkse praktijk wordt hiermee verwezen naar 
het kopersbeleid: de opties waaruit gekozen kan 
worden en individuele wensen die gehonoreerd 
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Primair proces 

Standaard opties 

Voorzieningenniveau 

Welstand 

Afstudeerverslag 

worden. In de officiële betekenis van het woord 
(volgens de U.A.V.) wordt hiermee de verrekening van 
werkzaamheden en/of materialen aangeduid, die 
plaats vindt: 
In geval van bestekswijzigingen 
In geval van afwijkingen van de bedragen van de 
stelposten 
In geval van afwijkingen van de geschatte 
hoeveelheden 
In de gevallen waarin verrekening als meer- en 
minderwerk in de U.A.V. of in de overeenkomst is 
voorgeschreven. 

Het voorbereidings- en uitvoeringsproces. 

Keuzemogelijkheden die de kopers worden 
aangeboden. Vormen samen met de basis 
voorzieningen het voorzieningenniveau van een 
woning. 

Het basisvoorzieningenniveau aangevuld met 
standaard opties. Het doel van het 
voorzieningenniveau is het voorkomen van een deel 
van de individuele wensen van kopers. 

Hoofdstuk 2, artikel 12 van de bouw- en 
woontechnische regelgeving in de Woningwet. Hierin 
is vastgelegd dat het uiterlijk en de plaatsing van een 
bouwwerk niet in strijd mag zijn met de redelijke 
eisen van de welstand. Als toetssteen gelden de in de 
bouwverordening verplicht op te nemen criteria 
omtrent redelijke eisen van welstand. 
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