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Your wish ... is Our command Bijlagen 

1 Huidige kopersbeleid bij BAM Woningbouw Wilma 
Weert 

De koper wordt gedurende de voorbereidingen en bouw van het project begeleid door de 
zogenaamde kopersbegeleiding. De afdeling kopersbegeleiding is het 
communicatiemiddel tussen de kopers en de organisatie van BAM Woningbouw Wilma 
Weert. De organisatie van BAM Woningbouw Wilma Weert communiceert altijd via de 
kopersbegeleiding met de kopers. 
De kopersbegeleiding wordt projectmatig door de projectmanager aangestuurd. 

1.1 Ontwerpfase 
De projectmanager zal tijdens het ontwerpproces, zoveel mogelijk rekening houden met 
de gebruikelijke wensen van de toekomstige bewoners. De projectmanager draagt er 
zorg voor dat een aantal opties in het normale proces worden meegenomen. 
De projectmanager zal ten behoeve van de specifieke marktkennis gebruik maken van de 
expertise van de afdeling kopersbegeleiding. 

De kopersbegeleiding wordt ingeschakeld bij het vervaardigen van het definitieve 
ontwerp. De kopersbegeleiding zal, als hij dit nog niet in een eerder stadium heeft 
gedaan, de projectmanager adviseren met betrekking tot (extra) opties en koperswensen 
aan de hand van de door de kopersbegeleiding opgebouwde marktkennis. 

In overleg met de projectmanager zal de kopersbegeleiding de koperskeuzelijst aan de 
hand van de basis koperskeuzelijst projectmatig samengesteld worden (zie bijlage lc). 
De projectmatig samengestelde lijst zal, indien nodig, door de afdeling calculatie worden 
afgeprijsd. 
De projectmanager zal voorafgaande aan verspreiding de koperskeuzelijst intern 
goedkeuren. Vervolgens dient de koperskeuzelijst gevalideerd te worden door de 
(externe) opdrachtgever. 

1.2 Toeleveranciers 
Ten behoeve van een efficiënte en effectieve afhandeling met de toeleveranciers worden 
de koperskeuzelijst en de bijbehorende procedures (van keuken, sanitair en 
tegelwerk)(zie bijlage lb) tijdens de definitieve prijsvorming met de stukken ten behoeve 
van de offerte aanvragen meegestuurd, opdat enerzijds de juiste prijs kan worden 
gecalculeerd en anderzijds eenvoudig kan worden gecontracteerd door de afdeling 
inkoop. Door de afdeling inkoop worden in het projectcontract eveneens eenheidsprijzen 
vastgelegd, op basis van de projectmatige koperskeuzelijst en de eventuele opties, voor 
keuzes door de kopers. 

1.3 Start verkoop 
De kopersbegeleiding zal zorgdragen voor de koperskeuzelijst en de introductie brief (zie 
bijlage la). 
De definitieve koperskeuzelijst vormt bij externe opdrachtgevers (in de regel) geen 
onderdeel met het contract richting de kopers. 
De makelaar zal deze koperskeuzelijst aan de kopers verstrekken na het ondertekenen 
van de (koop-)/aannemingsovereenkomst. 
Middels de introductiebrief behorende bij de koperskeuzelijst, wordt de koper 
geïnformeerd over de werkwijze van de koperskeuzei ijst. 

Voorafgaand aan de start van de verkoop wordt door de kopersbegeleiding, in overleg 
met de afdeling inkoop, uit de lijst van "aanvaardbare showrooms", één of meer 
showrooms geselecteerd ten behoeve van keukens, tegels en sanitair. 
Aan de hand van de projectkenmerken en selectiecriteria maakt de kopersbegeleiding 
met de betreffende showrooms werkafspraken, met betrekking tot de opstelling( en), 
opties, keuzes, communicatielijnen, etc. 
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De gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en gecommuniceerd met de 
betreffende showroom, de inkoper, de projectmanager en de opdrachtgever. 

1.4 De keuzes en wensen van de kopers 
De kopersbegeleiding zal de kopers uitnodigen voor een intake gesprek. Deze 
gesprekken zullen zoveel mogelijk plaatsvinden in het woonadviescentrum op het 
kantoor. 
Tijdens dit gesprek worden zoveel mogelijk de koperskeuzelijst afgewerkt en worden de 
kopers geïnstrueerd en geïnformeerd over de showrooms en worden de persoonlijke 
wensen geïnventariseerd, het zogenaamde maatwerk. De kopers worden dan eveneens 
gewezen op de deadlines en het belang hiervan. Als er sprake is van zogenaamde 
gelimiteerde garantie zal de kopersbegeleiding ervoor zorgdragen dat de koper hiervan 
op de hoogte is en dit schriftelijk vastleggen. 
De koper krijgt na afloop van het gesprek een afschrift van de reeds gedane keuzes en 
de opgegeven wensen. De koper wordt gevraagd om deze lijst voor akkoord te 
ondertekenen. 
De kopersbegeleiding verstrekt de geaccoorde koperskeuzelijst, waar nodig voorzien van 
uitvoeringsspecificaties, vervolgens aan de uitvoerder en de toeleveranciers. 
Voor de extra wensen vraagt de kopersbegeleiding aan calculatie een prijs te berekenen. 
Zonodig werkt de kopersbegeleiding de wens uit met de nodige specificaties ten behoeve 
van de prijsvorming. 
De prijzen worden vervolgens, binnen drie weken van de gestelde vraag, door de 
kopersbegeleiding geoffreerd aan de koper. De koper wordt eveneens met betrekking tot 
de wensen die niet gehonoreerd kunnen worden, met een gemotiveerde verklaring, 
geïnformeerd. Desgewenst is het altijd mogelijk dat de kopersbegeleiding een en ander 
persoonlijk toelicht in een extra gesprek. 
De kopers worden schriftelijk verzocht om binnen circa twee weken (afhankelijk van de 
situatie) een beslissing te nemen over de geoffreerde wensen. 
De schriftelijke accordering, door de koper, wordt de koperskeuzelijst (opdrachtenlijst) 
bijgewerkt met de nieuwe opdracht (cumulatieve lijst). Deze informatie met eventuele 
specificaties worden wederom aan de uitvoerder en toeleveranciers verstrekt. 

1.5 Showroom keuzes 
Nadat de koper zijn keuken sanitair en tegels heeft uitgezocht ontvangt de 
kopersbegeleiding de door de showroom opgestelde en door de koper geaccordeerde 
offerte. 
De kopersbegeleiding controleert de offerte op de volledigheid en correctheid aan de 
hand van de vooraf gemaakte afspraken. Zonodig zal de kopersbegeleiding contact 
opnemen met de showrooms. 
De kopersbegeleiding controleert eveneens of de door de gekozen opstellingen 
aanpassingen nodig en mogelijk zijn en let hierbij op de gestelde deadlines. Zonodig 
wordt door de kopersbegeleiding actie ondernomen ter bijsturing en/ of te nemen 
maatregelen en eventueel worden offertes aangevraagd door de calculatie, ten behoeve 
van "maatwerk". 
Na controle informeert de kopersbegeleiding de koper met een cumulatieve 
koperskeuzelijst ter aceordering en informeert de uitvoerder en de toeleveranciers. 
De kopersbegeleiding overtuigt zich ervan dat alle opdrachten voor akkoord door de 
kopers zjjn ondertekend. 

1.6 Voortgangscontrole 
De kopersbegeleiding zal aan de hand van de voortgang per kavel het project bewaken. 
Met als uitgangspunt de deadlines en het programma koperskeuzelijsten. 

1. 7 Uitvoering 
Het is de verantwoordelijkheid van de kopersbegeleiding dat de uitvoerder tijdig en 
volledig wordt geïnformeerd over de wijzigingen die moeten worden uitgevoerd in 
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opdracht van de koper middels zogenaamde meterkastbrieven en matrices. Zonodig 
wordt de informatie voorzien van informatie specificaties om een correcte uitvoering te 
garanderen. 

De kopersbegeleiding informeert de kopers voortijdig, middels een herinneringsbriefje, 
dat bepaalde deadlines naderen en dat er een beslissing moet worden genomen. 
Bij overschrijding van de deadlines worden alleen in overleg met de uitvoering en/of 
toeleveranciers wensen gehonoreerd, een en ander met eventuele prijsaanpassingen. 

Voor overleg over technische mogelijkheden en onmogelijkheden vervoegt de 
kopersbegeleiding zich bij de projectmanager. 
Maatwerk wensen van de kopers worden alleen gehonoreerd voor zaken die vooraf zijn 
afgesproken en ook via de introductiebrief aan de koper zijn meegedeeld. 
Specifiek maatwerk kan slechts worden gehonoreerd na goedkeuring van de 
projectmanager, die commercieel verantwoordelijk is. De projectmanager zal sterk letten 
op de risico's, alsook op een redelijke verhouding tussen de inspanningen die gedaan 
moeten worden versus de kosten en opbrengsten. Na het verstrijken van de deadlines is 
de projectleider verantwoordelijk. 
Wanneer blijkt dat een zogenaamde 'maatwerk' wens door meer kopers wordt gevraagd 
zal de kopersbegeleiding deze wens opvoeren als een standaard koperskeuze in de 
koperskeuzelijst en alle kopers hierover informeren. 

1.8 Controle woningen 
De kopersbegeleiding controleert, gescheiden aan de controle van de uitvoering, 
geregeld en willekeurig of de door de kopers opgedragen wijzigingen ook daadwerkelijk 
worden uitgevoerd. 
De kopersbegeleiding zal speciaal letten op die wijzigingen waarbij uit ervaring is 
gebleken dat de kans op fouten maken of vergeten worden het grootst is. 

1.9 Informatie aan kopers 
De kopersbegeleiding geeft zijn medewerking aan de organisatie van kopersinformatie 
avonden c.q. kijk(mid)dagen. Voor zover een en ander niet wordt geïnitieerd door de 
opdrachtgever neemt de kopersbegeleiding hiertoe zelf initiatief. 
Er behoort minimaal één informatieavond te worden georganiseerd ongeveer drie 
maanden voor de oplevering van de eerste woningen. 
De kopersbegeleiding is voor de kopers bereikbaar voor het beantwoorden van vragen 
c.q. het aanhoren, het doorspelen, het coördineren en oplossen van klachten en de 
terugkoppeling hiervan naar de kopers. 
Desgewenst worden de kopers geïnformeerd over eventuele spreekuren of dagdelen 
waarin de kopersbegeleiding bereikbaar is. Alle vragen worden door of via de 
kopersbegeleiding beantwoord. Zonodig haalt de kopersbegeleiding de informatie bij 
mensen uit de organisatie. Schriftelijke correspondentie wordt gearchiveerd in het 
bijbehorende dossier. 
De kopersbegeleiding informeert de kopers frequent over de stand van de bouw en 
andere relevante informatie middels zogenaamde nieuwsbrieven. 

1.10 Oplevering en onderhoudsmap 
Ongeveer tien weken voor de geprognosticeerde oplevering dient de projectleider de 
prognose aan te scherpen tot een specifieke week. Deze tien weken is tevens het signaal 
voor de kopersbegeleiding om ervoor zorg te dragen dat de gegevens ten behoeve van 
de onderhoudsmap tijdig aanwezig zijn. 
Voorafgaande aan de oplevering (1 week) wordt de koper de gelegenheid gegeven tot 
een gedegen beoordeling (voorschouw) van de woning in de staat waarin deze dan 
verkeert. Deze voorschouw gebeurt door de uitvoering en kopersbegeleiding samen en 
natuurlijk de koper als hij/zij hier gebruik van wenst te maken. 
De uitvoerder en de kopersbegeleiding registreren de tekortkomingen en gebreken aan 
de hand van de interne opnamelijsten. 
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De kopersbegeleiding en de uitvoering dragen er zorg voor dat de woningen waarbij geen 
voorschouw gevraagd wordt, door hun wordt geschouwd aan de hand van de interne 
opnamelijsten. 
Wanneer er een teveel aan tekortkomingen en/of gebreken voorkomen dienen er 
maatregelen genomen te worden, een en ander in overleg met de uitvoerder, zonodig 
wordt de projectleider geïnformeerd. Indien noodzakelijk beslist de projectleider dat de 
geplande oplevering wordt uitgesteld. De kopers dienen hiervan op de hoogte te worden 
gebracht (schriftelijk}. De uitvoering is verantwoordelijk voor de kwaliteit en de 
volledigheid van het op te leveren product. 

De projectleider zal na de voorschouw het sein op groen geven om de oplevering volgens 
de planning te laten verlopen dan wel uit te stellen. 
De kopersbegeleiding zal ongeveer drie weken voor de bepaalde opleverdatum de koper 
uitnodigen voor de formele oplevering. Deze uitnodiging dient tenminste twee weken 
voor de opleverdatum bü de koper bekend te zijn. 
De projectleider zal tijdig in overleg met de opdrachtgever de wijze van opleveren 
bepalen en laten vastleggen. 
Bij de oplevering aan de koper registreert de kopersbegeleiding de tekortkomingen en/of 
gebreken conform de afgesproken procedure met de opdrachtgever. 

De kopersbegeleiding controleert regelmatig of de opleverpunten binnen 15 werkbare 
dagen worden afgewerkt. 
Deze termijnbewaking wordt vastgelegd . 
Indien de gestelde hersteltermijn niet haalbaar is, dient de kopersbegeleiding in overleg 
met de uitvoerderen/of projectleider eventueel maatregelen te nemen om deze termijn 
wel te halen of de uitloop te minimaliseren. Indien de omstandigheden daarom vragen 
dient de kopersbegeleiding de koper hierover te informeren. 
Tevens wordt de tweede en derde handtekening bewaakt in kader van de zogenaamde 
Model opleveringsregeling van de Stichting Waarborgfonds Koopwoningen. 

1.11 Klachtenafhandeling 
De klachten van kopers tot en met de oplevering worden door de kopersbegeleiding 
afgehandeld. Per koper worden de klachten in de projectmap opgeborgen. Iedere klacht 
wordt door de kopersbegeleiding beantwoord, eventueel met de expertise van een 
collega. 

1.12 Facturering 
De facturering, richting kopers, van de termijnen en het meer- en minderwerk 
(kopers keuzelijst} gebeurt conform de (koop-}/aannemingsovereenkomst. Ten behoeve 
van de termijnen zal een vorderingsstaat gemaakt worden. 

1.13 Aanvullende opdrachten toeleveranciers 
De kopersbegeleider zal middels een cumulatieve lijst genereren. Op deze lijst staan alle 
door de kopers geaccordeerde opties met de vooraf overeengekomen prijzen met de 
betreffende toeleveranciers. 
Inkoop zal middels deze lijsten, ten behoeve van meer- en minderwerk, aanvullende 
opdrachten maken. 

1.14 Klantentevredenheidsonderzoek 
Door de directie wordt bepaald of een werk middels een enquête onderzocht wordt of aan 
de eisen en verwachting van de kopers is voldaan. Naast de persoonlijke ervaring van de 
kopersbegeleiding worden deze resultaten meegenomen in het afdelingsoverleg. In dit 
overleg wordt bepaald welke acties ondernomen dienen te worden. 
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Planbegeleider 

• Programma koperskeuze· 
lijsten 
• Algemene informatie 

Calculator 
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Technische 
omschrijving, 

verkoopbrochure, 
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Maken projectgerichte 
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koperskeuzeprocedures 

2 
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projectcoördinator 

Nee 

6 
Completeren koperskeuzelijst 

Koperskeuzeprocedures 

Koperskeuzelijst 
+ 

Koperskeuze· 
procedures 

Ja 
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A-007 
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Autorisatie 

4 
Laten maken tekening of 

berekening 

Tekeningenenlof 
berekeningen 

Bijlagen 

Kopersbegeleider 

Projectcoördinator 

Figuur 1.1: Deel1 van het stroomschema van de procedure die doorlopen wordt bij het maken van de koperskeuzelijst Iedere stap die genomen moet worden 
staat in het schema beschreven. 
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A-OCJ7 
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Ja 
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....... 'Y... ____ _ 
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Figuur 1.2: Dee/2 van het stroomschema van de procedure die doorlopen wordt bij het maken van de koperskeuzelijst. Iedere stap die genomen moet worden 
staat in het schema beschreven. 
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Bijlage la, de introductiebrief 
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Geachte koper(s), 

Allereerst feliciteren wij u van harte met de aankoop van uw woning in het 

Project "'t hof van Blerick" 

Bijlagen 

Wij vinden het van groot belang dat u, als koper, zo uitvoerig mogelijk op de 

hoogte wordt gesteld van de te verwachten gang van zaken. Derhalve belichten 

wij in deze brief de volgende belangrijke punten: 

• Kopersbegeleiding en meer- & minderwerk 

• Invullen koperskeuzelijst 

• Persoonlijke wensen 

• Bezoek bouwterrein 

• Verhuisbericht t.b.v. de aannemer 

• Vragen 

KOPERSBEGELEIDING EN MEER- EN MINDERWERK 

Om het proces van koperswensen goed te kunnen coördineren heeft BAM Wilma 

b.v. een ondersteunende dienst als service naar de kopers toe, te weten: de 

afdeling kopersbegeleiding. Uw kopersbegeleidster van dit project is mevrouw 

Y.Verhees ( Yvonne) 

De belangrijkste taken van mevrouw Y. Verhees zijn o.a.: 

• Begeleiding van uw wensen met betrekking tot wijzigingen op basis van de 

koperskeuzelijst; 

• Begeleiding bij uw keuzes bij de geselecteerde showrooms voor het sanitair 

en het tegelwerk; 

• Het beantwoorden van uw specifieke vragen van bouwtechnische aard. 

• Het controleren op de bouwplaats of de woning wordt uitgevoerd volgens de 

aan u overhandigde kopersbescheiden, zoals aangegeven in de met u 

gesloten koop-/aannemingsovereenkomst en de specifiek op uw woning van 

toepassing zijnde koperskeuzelijst; 

• Het behandelen van eventueel door u gestelde vragen of gesignaleerde 

klachten gedurende de uitvoeringsperiode; 
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INVULLEN KOPERSKEUZELIJST 

In de keuzelijst, die op uw woning van toepassing is, bieden wij u een zo breed 

mogelijk pakket van mogelijkheden aan. In combinatie met het sanitair- en 

tegelwerkprocedure is getracht tegemoet te komen aan uw persoonlijke wensen 

die mogelijk zijn binnen het seriematig bouwen van uw woning. In de hierboven 

genoemde sanitair- en tegelwerkprocedure wordt blj het opstellen van de offerte 

een toeslag berekend van de bijkomende uitvoeringskosten van de aannemer en 

handlingskosten door de kopersbegeleiding ten behoeve van uw woning. In het 

gesprek met uw kopersbegeleidster wordt de prijsopstelling van offertes u nader 

toegelicht. 

Om organisatorische redenen (o.a. levertijd), ter voorkoming van stagnatie in de 

voortgang van de voorbereiding, respectievelijk de uitvoering van de bouw zijn 

sluitingsdata vastgesteld, welke gelden als uiterste data waarop de keuzen 

gemaakt dienen te zijn. Deze sluitingsdata ontvangt u tijdens de 1 e afspraak met 

uw kopersbegeleidster. 

Bij deze 1 e afspraak met uw kopersbegeleidster is het de bedoeling dat de gehele 

koperskeuzelijst wordt doorgenomen en de gemaakte keuze(s) worden ingevuld. 

Hierna ontvangt u van uw kopersbegeleidster een bevestiging van de door u 

gekozen optie(s), waarbij u wordt verzocht deze voor opdracht te ondertekenen 

en naar ons retour te sturen. 

De door u gemaakte keuze(s) worden in behandeling genomen, zodra wij de 

door u ingevulde en ondertekende overeenkomst meer-/minderwerk in ons bezit 

hebben. 

Bij overschrijding van een sluitingsdatum zijn er geen wijzigingen meer mogelijk 

in het betreffende onderdeel. 

Zodra U getekend heeft bij de makelaar zal mevrouw Y. Verhees telefonisch 

contact met u opnemen en u uitnodigen voor een gesprek. 
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PERSOONLIJKE WENSEN 

In uw keuzelijst hebben wij getracht u een zo breed mogelijk pakket aan 

mogelljkheden en wijzigingen aan te bieden. Hier is ook onze seriematige 

verwerking op afgestemd. Toch kan het voorkomen dat u op andere onderdelen 

een persoonlijke wijziging wenst. Een verzoek tot een dergelijke wijziging kunt u 

kenbaar maken bij uw kopersbegeleidster. 

Ofschoon wij het wel nastreven om, naast de mogelijkheden in uw keuzelijst, ook 

uw persoonlijke wensen zo veel mogelijk te honoreren, kunnen wjj u hierin niet 

altijd tegemoet komen. 

Dit betreft zaken zoals: 

• wijzigingen in het gevelbeeld; 

• wijzigingen in strjjd met de bouwvergunning en/of regelgeving; 

• wijzigingen in en aan constructie(onderdelen); 

• wijzigingen aan leidingkokers; 

Tevens worden aanvullende wensen door ons beoordeeld op hun technische, 

organisatorische en logistieke haalbaarheid in verband met het seriematige 

bouwproces. 

Indien uw verzoek zal worden ingewilligd, wordt dit verwerkt in het overzicht van 

uw meer-/minderwerkovereenkomst. De betalingen van uw meer- en 

minderwerk zijn geregeld in de koop-/aannemingsovereenkomst en worden dien 

overeenkomstig aan u gefactureerd. 

BEZOEK BOUWTERREIN 

In verband met veiligheid op de bouwplaats wijzen wij er u vriendelijk doch zeer 

nadrukkelijk op dat het betreden van het bouwterrein op eigen initiatief verboden 

is, zowel tjjdens werkdagen als in het weekend. Een en ander is mede in het 

belang van u en uw naasten. Wij zullen u echter via een nieuwsbrief op de 

hoogte brengen van de tijden van het door ons nog nader vast te stellen 

bezoekuur op de bouwplaats, zodat u toch het bouwproces kunt volgen. 
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VERHUISBERICHT TBV DE AANNEMERS 

Mocht u, voordat u in uw nieuwe woning gaat wonen, nog tussentijds verhuizen, 

verzoeken wij u vriendelijk uw nieuwe adresgegevens en eventueel gewijzigde 

telefoonnummers door te geven. Dit kunt u schriftelijk richten aan BAM Wilma 

B.V. t.a.v. mevrouw E. Aspers, onder vermelding van de naam van het project 

en uw kavelnummer. 

VRAGEN 

Indien u tijdens het bouwproces vragen heeft met betrekking tot: 

• Kopersbegeleiding en meer- & minderwerk 

• Invullen koperskeuzelijst 

• Persoonlijke wensen 

• Bezoek bouwterrein 

• Verhuisbericht t.b.v. aannemer 

Verzoeken wij u deze schriftelijk of telefonisch te melden (tijdens de beluren) 

bij de onderaan deze brief vermelde adresgegevens. 

Met vriendelijke groet, 

BAM Wilma B.V. 

Correspondentieadres: 

BAM Wilma B.V. 

t.a.v. mevrouw Y.Verhees 

Postbus 10 

6000 AA WEERT 

tel.: 0495 - 579 130 

fax: 0495 - 579 139 

e-mailadres: 

y. verhees@ba mwon inq bouw. n I 
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Bijlage lb, voorbeeld keukenprocedure 
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BAM Wllma B.V. Regio Zuid 

PROCEDURE KEUKEN 

69 woningen Quality Bakers Brunssum 

Voorblad 

WERKNR.: 12875 

Code (3199) P-043 

07-02-2003 

Blad 15 van 56 

Bijlagen 

DOEL Het optimaliseren van de informatiestroom tussen koper, kopersbegeleider, 
keukenleverancier en BAM Wilma B.V. 

INHOUDSOPGAVE 

TERMEN EN 
DEFINITIES 

Voorblad 
Werkwijze algemeen 
Werkwijze algemeen 
Werkwijze voorbereiding 
Werkwijze voorbereiding en uitvoering 

a.k. = algemene kosten 
kbg = kopersbegeleider 
kkl = koperskeuzelijst; 
BB = Bouwbesluit (zie artikel 3 van de kkl). 

VERANTWOORDELIJKHEDEN/ 
BEVOEGDHEDEN: 

De showroom is verantwoordelijk voor de actuele informatiestroom naar de kopersbegeleider. 

blad 01 vers. 02 
blad 02 vers. 02 
blad 03 vers. 02 
blad 04 vers. 02 
blad 05 vers. 02 

De kopersbegeleider is verantwoordelijk voor de noodzakelijke actuele informatiestroom tussen koper en 
uitvoerder. 

Nul-tekening: 
Met betrekking tot de standaard keuken wordt door de showroom conform de verkoopstukken een zogenaamde 
"nul-tekening" opgesteld. De betrokken installateurs zijn verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de 
maatvoeringsgegevens van de standaard installaties en eventuele specificaties aan de kopersbegeleider. De 
kopersbegeleider zal hierna voor de goedkeuring van de diverse partijen zorgdragen. Wijzigingen en 
verrekeningen zullen op basis van deze nul-tekening gebeuren. De showroom hanteert hierbij de werktekeningen 
voor de maatvoeringbepalingen. 

De keukenleverancier vraagt rechtstreeks bij de installateurs de prijzen op en verhoogt deze met 15% 
aannemersprovisie en 19% B.T.W. 
Tevens zal de showroom ervoor zorgdragen dat de concept offerte(s) door alle betrokken installateurs en BAM 
Wilma (bouwkundig) gecontroleerd worden op de vigerende voorschriften, maakbaarheid en de gemaakte 
afspraken, en waarnodig gecomplementeerd worden binnen 3 werkdagen. Hierbij dient de showroom er rekening 
mee te houden dat de koper na bezoek showroom binnen 2 weken de gecomplementeerde offerte heeft 
ontvangen. 
De verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de vigerende voorschriften, maakbaarheid en de gemaakte 
afspraken ligt dus bij desku rtij! De deskundige partij verstuurt per kavel de controlelijst (ref. c) met zijn 
opmerkingen en firmastempeL opmerkingen op de controlelijst worden door de keukenshowroom aangepast 
in de offerte naar de koper. Uiteindelijk wordt er een controlelijst voor definitief akkoord afgestempeld door de 
installateur. Hiermee geeft de installateur aan dat er geen fouten meer vermeld staan in de offerte en tekening. 
De voor akkoord gestempelde controlelijsten worden uiteindelijk door de showroom naar BAM Wilma B.V. (kbg) 
verstuurd. 

De showroom zal voor de start van de verkoopgesprekken een voorbeeld-offerte (ref. d) ter 

goedkeuring naar de kopersbegeleiding versturen. 

De loodgieter, elektricien en cv-installateur conformeren zich aan ref. c. 

De kopersbegeleider is verantwoordelijk voor het naleven van deze procedure en voor de administratieve 
afhandeling hiervan. 

REFERENTIES a prijslijst wijziging installaties keuken showroom 
b 
c controlelijst keuken 
d model offerte showroom 

3114/F348-02 

(3121) F-095.03a-d 
(3121) F-385.01/01 
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BAM Wllma B.V. Regio Zuid 

PROCEDURE KEUKEN 

69 woningen Quality Bakers Brunssum 

Voorblad 

WERKNR.: 12875 

Code (3199) P-043 

07-02-2003 

Blad 02 van 56 

1. De kopersbegeleider zal de kopers informeren over de gekozen keukenleveranciers en de te volgen 
procedure. 

2. De keukenleverancier zal door de kopersbegeleider en inkoper geïnformeerd en geïnstrueerd worden. De 
informatiestukken welke aan de keukenleverancier worden overgedragen zijn: 
a. Verkoopstukken (brochure, koperskeuzelijst). 
b. 2. De offerte moet als volgt worden opgebouwd: 

Verrekenprijs standaard keuken 
Kosten gekozen keuken; 
Meerkosten installatie- en/ of bouwtechnische wijzigingen: 15% + 19% B.T.W. op nettoprijzen 
van installateurs. 

3. De handtekening van de koper op de bovenstaande offerte is tevens opdracht voor de betreffende 
keukenleverancier. 

c. Procedure keuken, werkwijze bladen 03 en 04. 

3. Er zijn in dit project drie keuken scenario's, te weten: 

a. 

b. 

De koper kiest voor de standaard keuken opstelling. 

In de koperskeuzelijst staat vermeld dat de keuken bij de door BAM Wil ma B.V. aangedragen 
keukenleverancier, zie blad 01, kan worden besteld. De keuken wordt vóór de oplevering geplaatst en 
alle garanties op de keukenen de installaties worden conform het G.I.W. gegeven. Indien de koper de 
keuken wenst te laten vervallen, is dit mogelijk, zie punt 3b. 
Van de keuken opstelling wordt per koper I per woning een keukentekening gemaakt door de betref
fende keukenleverancier. Op basis van de verkoopstukken worden de standaard aansluitpunten ge 
maatvoerd. Op basis van de verkoopstukken worden de wijzigingen via de meer/minderwerkprocedure 
verrekend met de koper conform punt 2.b.3. 

Indien de koper geeft te kennen aan de kopersbegeleider niet te kunnen slagen bij de project 
keukenleverancier heeft de koper de volgende mogelijkheden: 

c. Keuken in eigen beheer na de oplevering. 
De installaties worden conform de verkoopstukken aangebracht en afgedopt, inclusief bedrade/loze 
leidingen. De keuken inclusief de eventuele installatie- en/of bouwtechnische aanpassingen dienen 
door de koper na de oplevering aangebracht te worden. De gelimiteerde garantie, conform de 
voorschriften van het G.I.W. worden verstrekt. 

4. De kopersbegeleider is de rechtstreekse contactpersoon tussen de keukenleverancier, koper en BAM 
WilmaB.V. 

De kopersbegeleider dient bij ieder meer- en/of minderwerk, indien van toepassing, de koper erop te 
attenderen wat de consequenties met betrekking tot de Garantie- en waarborgregeling zijn, te weten: de 
garantie van de keuken vervalt en schades en gevolgschades die voortvloeien uit werkzaamheden van 
derden worden niet door het GIW-certificaat afgedekt. 
Tevens dat bij de aansluiting van de keuken voldaan moet worden aan de aansluitvoorwaarden van de 
nutsbedrijven, dat men onder andere gebruik dient te maken van erkende installateurs e.d. 
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Inkoper 
P-157 

Koper 

Getekende offerte wordt na 
akkoord geretourneerd naar 
showroom 

Koper 

Nee 

Showroom
procedure+ 
uirvoerbare 
wijzigingen 

Ja 

Inclusief technische! gegevens + 

Regelen wijzigingen 
met installateurs 

InstaUatews 

tekening/en:.:_ _____ , 

Uitvoerder 
P·1261P·I48/ 
lnsta.Uateurs 

Verwerken wijzigingen 

Informatie overdracht 

en 
kopersbegeleiding 

IGezen }teuken uit 
showroom 

Showroom 
+controle bladen 

gestempeld akkoord 

Controleren 
offerte 

Maken en verstwen k.kl 
door kbg 

Uitvoerder 
p·l56 

- kopersbegeleider 
·inkoper 
- showroom verkoper 

- Verkaapsrukken 
-prijslijst installaties en bouwkundige 
wijzigingen 
- procedure sanitair 
• de gestelde deadlines 
- bemonsteringen 

Bijlagen 

- instructies opstelling offertes 
- verrekenpost standaard keuken 
- controlelîjst installateurs 
- controlelijst bezoeken showroom 

Met: eventuele opmerking( en} 

Showroom 
offerte 

-1- verrekenpost 
+I+ installatte en bouwkund. 
Wîjz.îgin_gen c.Q. tekenin.2en 

In 3-voud 

KBG 

Koper 

Koper 

lnstallateur(s) 
+Wilma 

V i gerende voorschri.ften 
Maakbaarbeid 
Gemaakte afspraken 
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Keukenleverancier Keukenleverancier 

-.. 
Versturen keukenopdracht Regelen wijzigingen met Keukenleverancier 

installaleurs 

l 

keukens I Totaaloverz.icbt I 
Inkoop Kopersbegeleider 

Verwerken wijzigingen 

Aanv. opdracht 

Uitvoerder 

Afroepen keuken (schriftelijk) 

Inmeten keuken, tegelwerk en 
contmicren wijzigingen 

BesteDen keuken 

Plaatsen keuken voor de 
oplevering 

Figuur 1.3: Het stroomschema van de gehele keukenprocedure. Van de keuze van de showroom door de inkoper tot en met de plaatsing van de 
keuken op de bouwplaats staat in dit stroomschema weergegeven. 
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Bijlage lc, Basisprijslijst keuken 
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prijsrijst wijziging instaJiatie's keuken 
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Bijlagen 
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2 Opzet interviews analysefase 

2.1 Inleiding 
Aan de hand van interviews die ik intern bij BAM Woningbouw Wilma Weert en extern 
heb uitgevoerd, ben ik op zoek gegaan naar knelpunten die heersen in het 
koperskeuzetraject. Waarom ik de keuze heb gemaakt om gebruik te maken van 
interviews en hoe ik dit heb aangepakt wordt besproken in dit hoofdstuk. 

2.2 Keuze voor interviews 
Het probleem dat in mijn onderzoek onderzocht wordt, is een probleem dat in de praktijk 
heerst en toegespitst is op het regiokantoor van BAM Woningbouw Wilma Weert. 
In een oriënterende literatuurstudie is al snel naar voren gekomen dat de beschikbare 
literatuur het probleem alleen algemeen behandeld en niet ingaat op heldere knelpunten 
die toegespitst zijn op het regiokantoor Wilma Weert van BAM Woningbouw. Om de 
knelpunten te kunnen achterhalen die heersen bij het regiokantoor van BAM Woningbouw 
Wilma Weert, moet de informatie die de knelpunten naar voren brengt ook daar vandaan 
worden gehaald. Dit is alleen mogelijk door het afnemen van interviews bij de 
werknemers die betrokken zijn bij het proces van het consumentgericht bouwen. 

2.3 Doel interviews 
Het doel van interviews is om de knelpunten te achterhalen die een rol spelen in het 
koperskeuzetraject. Aan de hand van gespreksonderwerpen worden vragen aan partijen 
gesteld die relevant zijn voor het onderwerp. Aan de hand van deze vragen moet dan 
naar voren komen welke knelpunten een rol spelen in het koperskeuzetraject van BAM 
Woningbouw Wilma Weert. 

2.4 Keuze vorm interviews 
De mensen die ik ga interviewen beschikken over voor mij nieuwe nog onbekende kennis 
die ik zoveel mogelijk moet proberen uit te lokken. Om deze voor mij nog onbekende 
kennis uit te lokken heb ik ervoor gekozen om een interviewvorm te nemen waarbij ik 
onderwerpen aan de orde stel en de geïnterviewde hierbij zijn verhaal kan vertellen. Ik 
heb op mijn beurt de gelegenheid om door te vragen. 
Binnen het onderzoek kunnen deze interviews worden omschreven als open 
halfgestructureerde interviews. Hierbij liggen de vragen en antwoorden niet van tevoren 
vast, maar de onderwerpen wel. Het verschil met het geheel open interview is dat het 
niet om één maar om meerdere beginvragen gaat, namelijk bij elk nieuw onderwerp. 
Vaak worden bij elk nieuw onderwerp nog enkele trefwoorden gegeven die in de loop van 
het interview "spontaan" aan de orde komen, of als dat niet gebeurt, door middel van 
een open vraag aan de respondent worden voorgelegd. 

Het voordeel van een open vraagstelling: 
• De geïnterviewde heeft een eigen inbreng in het gesprek 
• De geïnterviewde wordt niet beperkt tot een aantal antwoord alternatieven 
• De geïnterviewde kan het gevoel hebben dat een eigen mening meer recht wordt 

aangedaan 
• Er is de mogelijkheid tot doorvragen 
• Bij onduidelijkheden over betekenissen kan op tijd gecorrigeerd worden 
• De eigen reactie van de geïnterviewde houdt een grotere waarheidsgetrouwheid 

in. 

Het nadeel van een open vraagstelling: 
• De geïnterviewde kan de betekenis van een vraag veranderen 
• Vragen kunnen worden vergeten 
• Door uiteenlopende volgorde kunnen interpretaties gaan verschillen 
• Het verwerken en ordenen kost veel tijd 
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Als voorbereiding op de interviews heb ik een oriënterende literatuurstudie verricht. Aan 
de hand van deze literatuurstudie en de reeds opgedane kennis ben ik 
gespreksonderwerpen gaan zoeken die betrekking hebben op de knelpunten en deze 
kunnen achterhalen. 
In de vorm van een aantal algemene open vragen, heb ik relevante gesprekonderwerpen 
aan de orde gesteld. 
Deze vragen heb ik in chronologische volgorde gezet en bestrijken een tweetal 
onderwerpen. Het doel van het eerste onderwerp is om de knelpunten te achterhalen die 
voorkomen bij de huidige werkwijze met betrekking tot het koperskeuzetraject. Het doel 
van het tweede onderwerp is om de knelpunten te achterhalen die voorkomen in het 
proces van de individuele wens. 

2.5 Keuze geïnterviewden 
De mensen die worden geïnterviewd zijn mensen binnen de organisatie van BAM 
Woningbouw Wilma Weert, kopers van woningen die gebouwd zijn door BAM 
Woningbouw Wilma Weert en bedrijven en onderaannemers die te maken hebben met 
het consumentgerichte bouwproces van BAM Woningbouw Wilma Weert. 
De personen die geïnterviewd zijn moeten op de hoogte zijn van de organisatie en de 
procesgang binnen hun bedrijf of die van BAM Woningbouw Wilma Weert en moeten deze 
vanaf een "bepaalde afstand" kunnen beschrijven. 

2.6 De vraagstellingen 
Zoals al eerder is beschreven worden de interviews gehouden aan de hand van een 
aantal vragen die gebruikt worden als leidraad bij het gesprek. De vragen zijn 
toegevoegd in bijlage 3. Deze vragen zijn tijdens het houden van de interviews een 
aantal keer aangepast en gewijzigd. 

2.7 Betrouwbaarheid en geldigheid onderzoeksresultaten 

2.7.1 Betrouwbaarheid 
Onder de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten wordt verstaan of de gemaakte 
methodische stappen in het onderzoek gecontroleerd en eventueel nagevolgd kunnen 
worden. Daarnaast hoort hierbij ook het verminderen van de mate waarin 
onderzoeksresultaten afhankelijk zijn van toeval, bUvoorbeeld door het herhalen van 
metingen. De geldigheid van de onderzoeksresultaten houdt in hoeverre de resultaten 
overeenkomen met de werkeUjkheid (interne geldigheid) en of de resultaten ook geldig 
zijn voor andere situaties (externe geldigheid). 

Om de nadelen van een open interview zo veel mogelijk te beperken, is er vooraf een 
informatiebrief I mail aan de te interviewen personen gestuurd, waarin hen de bedoeling 
van het interview wordt uitgelegd. 
Fouten kunnen ontstaan door het optreden van de interviewer zelf, zoals selectief 
luisteren en/of noteren van antwoorden. Door het opnemen van het gesprek met een 
cassetterecorder worden dergelijke fouten verminderd. Ook door herhaalinterviews te 
houden, waarin de geïnterviewden het vastgelegde en verwerkte interview kunnen 
beoordelen en aanpassen, is geprobeerd om foutieve interpretaties van het interview tot 
een minimum terug te brengen. 

De betrouwbaarheid van de door mij verzamelde kwantitatieve onderzoeksgegevens is 
verhoogd door verschillende respondenten met dezelfde functie dezelfde vragen te 
stellen. 
De interviews zijn ook gebruikt voor het verzamelen van kwalitatieve gegevens, zoals de 
'mening van het bedrijf'. Deze interviews heb ik voorbereid op basis van overige 
resultaten uit andere onderzoeken of literatuur. Wanneer respondenten twijfelden over 
een bepaald antwoord, heb ik doorgevraagd door op een andere manier de vraag te 
stellen of de vraag op te delen in kleinere vragen. Wanneer een andere respondent met 
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dezelfde functie wel met zekerheid een antwoord kon geven op deze vraag. Heb ik dit 
antwoord als 'betrouwbaar' aangenomen. 

De betrouwbaarheid kan in twijfel getrokken worden door de grootte van de steekproef. 
De geïnterviewde steekproef is niet groot genoeg om een betrouwbare weergave van de 
werkelijkheid te kunnen garanderen. Echter heb ik zoveel mogelijk respondenten 
proberen te interviewen. De steekproef kon niet groter worden, en is dus zo betrouwbaar 
als mogelijk gemaakt. Meer informatie over de steekproef is te vinden in paragraaf 2.8. 

2.7.2 Interne- en externe geldigheid onderzoeksresultaten 

De interne geldigheid 
De interne geldigheid van de onderzoeksresultaten hangt af van de betrouwbaarheid van 
het onderzoek. Als het onderzoek betrouwbaar is, kan gesteld worden dat de resultaten 
intern geldig zijn. Met de interne geldigheid wordt bedoeld dat de resultaten van het 
onderzoek gelden voor de specifieke situatie binnen het bedrijf van BAM Woningbouw 
Wilma Weert. 
Door de vele interviews, het constante aanvullen en verbeteren van de gegevens net 
zolang tot geen afwijkende resultaten gevonden werden, zijn de onderzoeksresultaten zo 
betrouwbaar mogelijk gemaakt. 

De externe geldigheid 
Met de externe geldigheid van de onderzoeksresultaten wordt bedoeld of de resultaten 
ook geldig zijn in een 'andere situatie'. Andere situaties kunnen zijn: 

• Een ander bouwbedrijf dan BAM Woningbouw 
• Een ander regiokantoor binnen BAM Woningbouw, dan het regiokantoor Wilma 

Weert. 
Het onderzoek is uitgevoerd voor en gebaseerd op de te verbeteren 
consumentgerichtheid bij BAM Woningbouw Wilma Weert. Geldigheid voor de 
consumentgerichtheid bij een ander bouwbedrijf of regiokantoor is niet relevant. Dit 
omdat ieder regiokantoor zijn eigen invulling aan de processen mag geven en dus bij 
ieder regiokantoor anders is. In dit onderzoek is uitsluitend uitgegaan van de situatie op 
dit moment bij BAM Woningbouw Wilma Weert. 

2.8 Grootte steekproef 
Om een betrouwbaar onderzoek te kunnen uitvoeren moet er een bepaalde grootte van 
een steekproef gekozen worden. Ik heb deze grootte niet concreet bepaald, maar ik heb 
zoveel mogelijk personen geïnterviewd die daar bereid toe waren. Deze steekproef heb ik 
in drie groepen gesorteerd. Te weten: Intern, extern en kopers. 

Intern 
Onder intern vallen alle geïnterviewden die werkzaam zijn bij BAM Woningbouw Wilma 
Weert. Dit zijn: 
Projectmanagers (3) 
Projectleiders (3) 
Kopersbegeleiders (2) 
Uitvoerders (8) 
Afdeling projectontwikkeling (1) 
Afdeling calculatie (2) 
Afdeling werkvoorbereiding (2) 

Totaal 21 mensen geïnterviewd 

Extern 
Onder extern vallen alle geïnterviewden die niet werkzaam zijn bij BAM Woningbouw 
Wilma Weert, maar die wel te maken hebben met het koperskeuzetraject. Dit zijn: 
Showrooms (3) 
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Makelaars (2) 
Projectontwikkelaars (1) 
Externe kopersbegeleiders (1) 

Totaal 7 mensen geïnterviewd 

Kopers 
Onder de kopers vallen de geïnterviewden die een woning gekocht hebben bij BAM 
Woningbouw Wilma Weert. Hiervoor is er gekozen om kopers te kiezen uit 2 grote 
projecten waarin alle drie de segmenten woningen gebouwd zijn. 

Kopers laag segment project de Baandert Sittard (4) 
Kopers midden segment project de Baandert Sittard (8) 
Kopers hoog segment project panorama de Hameij Weert (8) 

Totaal 20 kopers geïnterviewd. 

2.9 Analyse van de interviewresultaten 

Bijlagen 

Nadat alle interviews afgenomen en verwerkt waren, was het zaak om de knelpunten te 
selecteren. Uit de interviews kwam een ongesorteerde stapel van knelpunten naar voren. 
Om een duidelijke structuur aan de knelpunten te kunnen geven moesten deze geordend 
worden. Dit ordenen is gedaan aan de hand van een tweetal analysetechnieken. Namelijk 
de KJ-methode en de oorzakenboom. 

2.9.1 Structureren knelpunten 
De KJ-methode is een analysetechniek om de knelpunten te sorteren op inhoud. Om dit 
te kunnen doen, werd ieder knelpunt op een kaartje geschreven. Al deze kaartjes werden 
uitgelegd op tafel. Nu werd er gekeken welke kaartjes overeenkomsten hadden wat 
betreft inhoud. Deze kaartjes werden gegroepeerd en werden vervangen door een 
nieuwe kaart waarop de naam van de informatie-inhoud werd geschreven. Dit is de 
zogenaamde dekkaart. 
Deze analysestap heeft geresulteerd in een twaalftal dekkaarten. Deze dekkaarten 
bevatten de volgende informatie-inhouden: 

1. Interne communicatie 
2. Communicatie tussen BAM en koper 
3. Communicatie tussen koper en externe partijen 
4. Communicatie tussen BAM en externe partijen 
5. De markt 
6. Uitvoering van persoonlijke wensen 
7. Organisatie van persoonlijke wensen 
8. Kopersbegeleiding 
9. Deadlines 
10. Klantvriendelijkheid 
11. Contractstukken 
12. Koperskeuzelijst 

De volgende stap van de analyse, is om deze dekkaarten ook weer te groeperen op 
informatie-inhoud. Dit op dezelfde manier als het groeperen van de losse knelpunten. 
Hieruit zijn een viertal hoofddekkaarten naar voren gekomen, wat groepen dekkaarten 
bevatten die op het gebied van informatie-inhoud bij elkaar passen. Deze 
hoofddekkaarten hebben de volgende namen (informatie-inhouden): 

1. Communicatie 
2. Markt 
3. Persoonlijke wensen 
4. Koperskeuzetraject 
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2.9.2 Oorzaakgevolg analyse 
Op deze manier is er een structuur aangebracht in de ongeordende stapel aan 
knelpunten. Om deze structuur duidelijk weer te kunnen geven, moet er gebruik 

Bijlagen 

gemaakt worden van een analysetechniek die oorzaakgevolg verbanden op een duidelijke 
manier weergeeft. Ik heb hier gekozen voor de oorzakenboom, ook wel visgraatdiagram 
genoemd. 
Om deze oorzakenboom op een goede manier te kunnen opstellen, heb ik eerst zelf een 
schema opgezet waarin de verschillende stappen van de KJ-methode zijn weergegeven. 
Door deze stappen op een schematische manier weer te geven, wordt het opstellen van 
de oorzakenboom een stuk eenvoudiger en zijn de stappen die hierboven staan uitgelegd 
gemakkelijker te begrijpen. Dit schema staat op de volgende pagina weergegeven in 
figuur 2.1. 

Vanuit dit schema is ook de oorzakenboom opgesteld. Maar alvorens deze oorzakenboom 
op te stellen, worden de knelpunten behandeld op inhoud in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 
bestaat uit 5 paragrafen, in de eerste vier paragrafen worden de knelpunten van iedere 
hoofddekkaart op inhoud behandeld. Aan het einde van iedere paragraaf worden de 
knelpunten weergegeven in een tak van het oorzaakgevolg diagram. 
Aan het einde van het hoofdstuk, in paragraaf 3.5, worden alle knelpunten verzameld en 
worden ze weergegeven in het totale oorzaakgevolg diagram. Hieruit kunnen op een 
goede manier oorzaakgevolg relaties afgeleid worden. Dit oorzaakgevolg diagram is de 
essentie van het onderzoek en de afsluiting van de analyse. 

2.9.3 Opstellen oorzaakgevolg diagram 
Omdat aan het eind van de eerste vier paragrafen van hoofdstuk 3 steeds een tak van de 
oorzakenboom getoond zal worden, zal ik in het kort het principe van het opstellen van 
het oorzaakgevolg diagram uitleggen. Zodat de losse takken van het oorzaakgevolg 
diagram geen vragen oproepen of onbegrijpelijk zijn. 

Als eerste wordt de hoofdpijl getekend, deze pijl loopt horizontaal. Aan het eind van deze 
pijl komt het gevolg te staan, waar de hele analyse om draait: De koper staat niet 
centraal. Vanuit deze hoofdpijl, moeten de hoofdfactoren bepaald worden. Deze 
hoofdfactoren zijn afgeleid van de namen van de vier hoofddekkaarten uit de KJ-analyse: 
Communicatie, markt, persoonlijke wensen en koperskeuzetraject. Deze vier 
hoofdfactoren worden via een schuine pijl met de hoofdpijl verbonden. 
Vervolgens worden de subfactoren die als oorzaken beschouwd kunnen worden met 
horizontale pijlen op de schuine pijlen van de hoofdfactoren aangesloten. Deze 
subfactoren, zijn afgeleid van de namen van de dekkaarten uit de KJ-analyse. Op de 
pijlen van de subfactoren komen kleinere schuine pijlen. Deze pijlen vertegenwoordigen 
de losse knelpunten. 

In bovenstaand stukje komt duidelijk naar voren dat de KJ-analyse een belangrijk 
hulpmiddel is bij het maken van het oorzaakgevolg diagram. 
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Knelpunten 
La&se knetpunlen 

Knelpunten 
Communlcalie 

Knelpunten 
Persoonlijke wensen 

Knelpunten 
Koperskeuzetraject 
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Kopersprocessen niet maximaal 
naar wens woonconsument 

Figuur 2.1: Schematische weergave van hoe er te werk is gegaan bij het ordenen van de knelpunten volgens de KJ-Methode. In de eerste kolom staan alle 
losse knelpunten weergegeven. Vervolgens staan in de tweede kolom de namen van de dekkaarten weergeven, die verzamelingen knelpunten bevatten met 
dezelfde informatie-inhouden. In de derde kolom staan de namen van de hoofddekkaarten weergegeven, die verzamelingen dekkaarten bevatten met dezelfde 
informatie-inhouden. In de vierde kolom staat de naam van het probleem dat door alle knelpunten gezamenlijk wordt veroorzaakt. 
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3 Interviews analysefase 

3.1 Interviewvragen analysefase 

Vragen voor de projectmanager 
• Hoe wordt een projectmatige keuzelijst samengesteld? 
• Waarom worden sommige opties wel en andere opties niet toegekend aan deze 

lijst? Waarvan is dit afhankelijk? 
• Hoe worden beslismomenten bepaald voor de keuzes uit de koperskeuzelijst en 

individuele wensen? 
• Hoeveel beslismomenten zijn er? Voor keuzes uit koperskeuzelijst en individuele 

wensen het zelfde? 
• Wat zou u anders willen zien bij de werkwijze binnen de processen van het 

huidige manier kopersbeleid (koperskeuzeUjst e.d.) en het mogelijk maken en 
uitvoeren van wensen? 

• Wordt er in de ontwerpfase rekening gehouden met eventuele individuele 
wensen? Zo ja, hoe wordt er dan rekening mee gehouden? 

• Welke wijzigingen zijn er vanuit de werkvoorbereiding gezien niet toegestaan en 
waarom niet? 

• Wat zou u anders willen zien bij de werkwijze binnen de processen van de huidige 
manier van het mogelijk maken en uitvoeren van individuele wensen? 

• Zijn er nog andere dingen niet genoemd bij deze vragen waarover u misschien 
opmerkingen heeft? 

Vragen voor de projectleider 
• Hoe worden beslismomenten bepaald voor de keuzes uit de koperskeuzelijst? En 

ook voor de individuele wensen 
• Hoeveel beslismomenten zijn er? Voor keuzes uit koperskeuzelijst en individuele 

wensen het zelfde? 
• Wat zou u anders willen zien bij de werkwijze binnen de processen van de huidige 

manier van het kopersbeleid (koperskeuzelijst e.d.) en het mogelijk maken en 
uitvoeren van wensen? 

• Op welke manier wordt er in de uitvoering rekening gehouden met eventuele 
individuele wensen van de kopers? 

• Welke wijzigingen zijn er vanuit de uitvoering gezien niet toegestaan en waarom 
niet? 

• Welke knelpunten komen er naar voren bij het voorbereiden van een individuele 
wens? Wat zou u graag anders of verbeterd willen zien binnen dit proces 

• Wat zou u anders willen zien bij de werkwijze binnen de processen van de huidige 
manier van het mogelijk maken en uitvoeren van individuele wensen? 

• Zijn er nog andere dingen niet genoemd bij deze vragen waarover u misschien 
opmerkingen heeft? 

Vragen voor de uitvoerder 
• Op welke manier wordt er in de uitvoering rekening gehouden met de keuzes van 

de kopers uit de koperskeuzelijst? 
• Wat vindt u van de deadlines? 
• Wanneer vindt u dat iets niet meer kan? 
• Hoe staat u tegenover de koper? 
• Is de aanlevering van de koperswensen goed geregeld? Wat zou u anders of 

verbeterd willen zien? Aanbevelingen/opmerkingen? 
• Is de informatiestroom goed geregeld? Wat zou u anders of verbeterd willen zien? 

Aanbevelingen/opmerkingen? 
• Wat is volgens u de kwaliteit van de contractstukken van de kopers? Zijn er 

problemen mee, waar u mee geconfronteerd wordt? 

- 27-



Your wish ... is Our command Bijlagen 

• Kosten de administratieve handelingen met betrekking tot het koperstraject veel 
tijd? Zou u dingen anders of verbeterd willen zien? 

• Wat zou u anders willen zien bij de werkwijze binnen de processen van de huidige 
manier van het kopersbeleid (koperskeuzelijst e.d.) en het mogelijk maken en 
uitvoeren van wensen? 

• Op welke manier wordt er in de uitvoering rekening gehouden met eventuele 
individuele wensen van de kopers 

• Welke wijzigingen zijn er vanuit de uitvoering gezien niet toegestaan en waarom 
niet? 

• Welke knelpunten komen er naar voren bij het voorbereiden van een individuele 
wens? Wat zou u graag anders of verbeterd willen zien binnen dit proces 

• Wat zou u anders willen zien bij de werkwijze binnen de processen van de huidige 
manier van het mogelijk maken en uitvoeren van individuele wensen? 

• Zijn er nog andere dingen niet genoemd bij deze vragen waarover u misschien 
opmerkingen heeft? 

Vragen voor de kopersbegeleid(st)er 
• Hoe ervaart u de huidige manier van werken met de koperskeuzelijsten? 
• Is er veel begeleiding van de kopers nodig bij het maken van keuzes uit de 

koperskeuzelijst? Zijn de kopers tevreden over het proces? 
• Wat vinden volgens u de kopers van deze lijsten? Is er voldoening? 
• Komen er vaak individuele wensen voor? Wat zijn de meest voorkomende? 
• Hoe wordt door de kopers gereageerd op de showrooms? 
• Wat vindt u van de deadlines? Worden deze goed nageleefd? 
• Wat is volgens u de kwaliteit van de contractstukken van de kopers? Zijn er 

problemen mee, waar u mee geconfronteerd wordt? 
• Is de informatiestroom goed geregeld? Wat zou u anders of verbeterd willen zien? 

Aanbevelingen/opmerkingen? 
• Wat zou u anders willen zien bij de werkwijze binnen de processen van de huidige 

manier van het kopersbeleid (koperskeuzelijst e.d.) en het mogelijk maken en 
uitvoeren van gemaakte keuzes? 

• Hoe ziet het huidige proces van de individuele koperswens er uit vanaf het 
vaststellen van een individuele wens tot het uitvoeren ervan. Zijn de stappen als 
in het stroomschema correct, hoe zien deze stappen er uit, welke partijen zijn er 
bij iedere stap betrokken. 

• Zijn de kopers tevreden over de tegemoetkoming van de individuele wensen? Of 
zijn er veel aanpassingen nodig aan de wens of wordt de wens vaak geweigerd. 

• Welke knelpunten komen er naar voren bij het voorbereiden van een individuele 
wens? Wat zou u graag anders of verbeterd willen zien binnen dit 

• Wat zou u anders willen zien bij de werkwijze binnen de processen van de huidige 
manier van het mogelijk maken en uitvoeren van individuele wensen? 

• Zijn er nog andere dingen niet genoemd bij deze vragen waarover u misschien 
opmerkingen heeft? 

Interviewvragen voor de kopers 

Koperskeuzelüst 
• Wat vond u van de koperskeuzelijst? 
• Waren er genoeg optie voor u in de lijst? Miste u iets? 
• Was hetgeen u geboden werd naar uw smaak? 
• Wat had u liever anders gezien of wat kan er naar uw mening verbeterd worden? 

Individuele wensen 
• Heeft u misschien wensen kenbaar gemaakt die niet in de koperskeuzelijst 

vermeld stonden? 
• Wat hield(en) deze wens( en) in? 
• Waren deze wens( en) te realiseren? Helemaal zoals u het wilde? 
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• Waarom was de wens niet mogelijk? 
Deadlines 

• Had u genoeg tijd om na te denken over uw keuzes? 
• Werd u goed begeleid bij het maken van deze keuzes? Zodat u genoeg kennis had 

om een verantwoorde keuze te maken. Zo ja, welke en waarom? 

Organisatie 
• Hoe vond u de organisatie van de: 

1. Kopersavond 
2. Nieuwsbrieven 
3. Kopersbegeleiding 
4. Contractstukken 
5. Voorschouw 
6. Oplevering 

Wat zou u liever anders of verbeterd willen zien? 

Overig 
• Waren er na de oplevering nog dingen waar u achteraf ontevreden over bent of 

dingen waar u niet van op de hoogte was gebracht? 
• Zijn er nog dingen die niet genoemd zijn in deze vragenlijst die u anders of 

verbeterd had willen zien in het hele traject wat u heeft doorgemaakt vanaf de 
koop tot en met de oplevering? Zo ja, welke en waarom? 

Vragen voor de afdeling inkoop/uitbesteding 
• Hoe is de organisatie geregeld bij de keuzeopties uit de koperskeuzelijst? 
• Wat komt u tegen in het proces van de koperskeuzelijst wat u verbeterd wil zien? 
• Als er een individuele wens binnenkomt, hoe wordt dit dan georganiseerd? 
• Wat komt u tegen in het proces van de individuele wens, wat u verbeterd wil zien? 
• Hoe staat u tegenover de individuele wens? 
• Wat voor problemen komt u verder nog tegen of dingen die u liever anders wil 

zien? 

Vragen voor de afdeling planvoorbereiding 
• Wat houdt de planvoorbereiding precies in? 
• Op welke wijze wordt een individuele wens opgenomen in het bestek? 
• Hoe gaat u om met de opties uit de koperskeuzelijst? 
• Hoe gaat u om met wijzigingen tijdens de bouw? 
• Hoe staat u tegenover individuele wensen? 
• Wat voor problemen komt u tegen in het proces van de individuele wens? 
• Wat zou u anders willen zien in het proces van de koperskeuze en in het proces 

van de individuele wens? 

Vragen voor de afdeling calculatie 
• Hoe gaat op dit moment de calculatie te werk? 
• Hoe wordt er omgegaan met de verschillende keuzes uit de koperskeuzelijst? 
• Hoe wordt er omgegaan met persoonlijke wensen van kopers? 
• Wat is hier het effect van I welke problemen komt u tegen? 
• Hoe staat u tegenover persoonlijke wensen van kopers? 
• Tekeningen voor KK, welke tekening als basis? 

Vragen voor het secretariaat 
• Wat vindt u van de huidige manier van werken met en de houding tegenover de 

kopers? 
• Hoe zijn de beluren geregeld? 
• Wat zijn de reacties van de klanten over deze beluren? 
• Vindt u dat deze beluren goed werken of zou u het liever anders willen zien? Hoe 

zou u het dan willen zien? 
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• Wat zijn de problemen van de klanten waar u het meest mee te maken krijgt? 

Vragen voor adjunct directeur voorbereiding/productie 
• Wat vindt u van de huidige manier van werken met koperskeuzelijsten? 
• Welke punten loopt u op dit moment tegenaan wat niet goed lopen of verbeterd 

moeten worden? 
• Hoe vindt u dat de communicatie verloopt tussen de verschillende interne 

partijen? Met name tussen projectleider/projectmanager 
• Wat vindt u van het moment van overdracht van projectmanager naar 

projectleider? 
• Vindt u dat er een standaard moet worden opgesteld over wat wel en niet kan wat 

betreft wijzigingen? 
• Hoe vindt u dat de informatiestromen verlopen? 
• Hoe vindt u de contacten met de onderaannemers en showrooms. Tegen welke 

dingen loopt u aan? 
• Hoe vindt u de contacten met de makelaars, zijn deze goed geregeld? Waar loopt 

u tegen aan? 
• Hoe staat u tegenover de koper? In hoeverre denkt u dat deze bij het bouwproces 

betrokken zal moeten worden? 
• Wat vindt u van de deadlines? Zijn deze goed? te vroeg/te laat? 
• Wat vindt u ervan om bestellingen (bijvoorbeeld kozijnen) in meerdere etappes te 

bestellen? Ondanks hogere kosten, maar wel meer en latere keuzemomenten voor 
kopers 

• Vindt u één afspraak tussen kopersbegeleiding en kopers voldoende? 
• Vindt u één kijkmiddag voldoende? 
• Hoe vindt u de organisatie rond de persoonlijke wensen? Is deze goed geregeld? 
• Verloopt de communicatie op dat gebied goed of loopt u tegen bepaalde punten 

aan? 
• Wat zou u graag anders willen zien betreft de huidige manier van werken met 

persoonlijke wensen? 
• Op welke punten denkt u dat er meer flexibiliteit mogelijk moet zijn om tegemoet 

te kunnen komen aan de persoonlijke wensen van kopers. 
• Waar ligt volgens u de grens wat betreft persoonlijke wensen? Wat kan volgens u 

wel en wat kan volgens u niet? 
• Zijn er nog andere dingen waar u tegenaan loopt? Wat niet in dit interview naar 

voren zijn gekomen? 

Vragen voor de werkvoorbereiding 
• Hoe gaat u om met de verschillende keuzes uit de koperskeuzelijsten? 
• Wat komt u daarbij tegen I waar loopt u tegenaan? 
• Wat zou u graag anders willen zien? 
• Communicatie, verloopt dat goed? 
• Informatiestroom loopt dat goed? 
• Hoe staat u tegenover persoonlijke wensen van kopers? 
• Hoe gaat u daar mee om in uw manier van werken? 
• Hoe staat u tegenover deze persoonlijke wensen? 
• Hoever denkt u dat er gegaan kan worden met persoonlijke wensen? 
• Kost dit veel werk? 
• Zijn er nog andere dingen die hier niet genoemd zijn waar u opmerkingen over 

heeft? 

Vragen voor de afdeling nazorg 
• Hoe is de nazorg georganiseerd? 
• Vindt u deze organisatie goed? 
• Zijn er dingen in de organisatie wat u anders wil zien? 
• Wat doet de nazorg wel en wat doet de nazorg niet afhandelen? 
• Tegen wat voor een problemen loopt u aan? 
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• Zijn er ook problemen die voorkomen hadden kunnen worden door de 
werkvoorbereiding of uitvoering 

• Wat zou volgens u anders geregeld moeten worden tijdens voorbereiding en 
uitvoering, zodat de nazorg beter kan werken 

• Wat vinden de kopers van de nazorg? 
• Hoe reageren ze aan de telefoon? 
• Wat voor een klachten komen het meest voor? 
• Zijn de klachten goede klachten of ook wel onzinnige dingen? 
• Waar worden de meeste klachten door veroorzaakt? 
• Zijn er klachten ten gevolge van keuzes van kopers? 

Bijlagen 

• Zijn er ook klachten wat de kopers zelf schuld zijn en BAM de schuld van krijgt? 
• Zijn ze tevreden over de afhandeling? 
• Wat zou u graag anders willen zien? 

Vragen voor de afdeling marketing en projectontwikkeling 
• Doen jullie ook iets voor koopwoningen? 
• Hoe doen jullie het standpunt van BAM naar buiten brengen? Activiteiten? 
• Welk doel hebben jullie daarbij voor ogen? 
• Werkt dat goed? Voldoende? Aanvulling? 
• Wat zijn de reacties van de mensen? 
• Wat zouden jullie graag anders willen zien? 

Vragen voor de makelaars 
• Hoe vindt u de communicatie tussen u en BAM Wilma? 
• Wordt u door BAM Wilma goed op de hoogte gehouden? 
• Hoe vindt u dat BAM Wllma met de kopers omgaat? 
• Hoe vindt u de manier van werken van BAM Wilma met de koperskeuzelijsten? 
• Zijn er dingen van I over BAM Wil ma die u graag zou willen, maar die op dit 

moment nog niet mogelijk zijn of die door BAM Wilma als onmogelijk worden 
beschouwd? 

• Wat vindt u van BAM Wilma vergeleken met andere bouwers en hoe zij omgaan 
met kopers? 

• Zijn er nog andere dingen over BAM Wilma waar u niet tevreden over bent of 
waar u opmerkingen over heeft? 

Vragen voor de onderaannemers I showrooms 
• Hoe vindt u de communicatie tussen u en BAM Wilma? 
• Wordt u door BAM Wilma goed op de hoogte gehouden? 
• Wat vindt u van de communicatie tussen u en BAM Wilma? 
• Wat vindt u van de informatiestroom tussen u en BAM Wilma? 
• Wat vindt u van de contracten tussen u en BAM Wilma? 
• Wat zou u anders willen zien bij de voorgaande 3 punten of tegen welke 

problemen loopt u aan? 
• Hoe vindt u dat BAM Wilma met de kopers omgaat? 
• Hoe vindt u de manier van werken van BAM Wilma met de koperskeuzelijsten? 
• Zijn er dingen van I over BAM Wilma die u graag zou willen, maar die op dit 

moment nog niet mogelijk zijn of die door BAM Wilma als onmogelijk worden 
beschouwd? 

• Wat vindt u van BAM Wilma vergeleken met andere bouwers en hoe zij omgaan 
met kopers? 

• Zijn er nog andere dingen over BAM Wilma waar u niet tevreden over bent of 
waar u opmerkingen over heeft? 

Vragen voor de kopersadviseuse I externe kopersbegeleider 
• Wat vindt U van de doelstelling van BAM Woningbouw BV Wilma Weert, om de 

koper centraal te stellen in het bouwproces? 
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• Wat vindt U van de manier waarop BAM Woningbouw BV Wilma Weert met kopers 
omgaat? 

• Wat vindt U van de manier waarop BAM Woningbouw BV Wilma Weert werkt met 
koperskeuzelijsten? En de kwaliteit van deze lijsten? 

• Bent U tevreden over de manier waarop BAM Woningbouw BV Wilma Weert 
omgaat met persoonlijke wensen van kopers? (Zou u bijvoorbeeld willen zien dat 
meer mogelijk is?) 

• Referentieproject met persoonlijke wensen, alles kan zoals Hameij. Zouden jullie 
nooit meer doen, waarom niet? 

• Wat vindt U van de organisatie rondt de Hameij? 
• Wat vindt U van de communicatie tussen U en BAM Woningbouw BV Wilma 

Weert? 
• Wordt U door BAM Woningbouw BV Wilma Weert goed van informatie voorzien en 

goed op de hoogte gehouden? 
• Wat vindt U van de kwaliteit van de bouwboeken? 
• Wat vindt U van de contracten? 
• Kunt U met de informatie die U van BAM Woningbouw BV Wilma Weert krijgt 

kopers goed informeren? 
• Hoe reageren de kopers op de manier waarop BAM Woningbouw BV Wilma Weert 

omgaat met hun? 
• Zijn er andere nog dingen over de werkwijze van BAM Woningbouw BV Wilma 

Weert met kopers, koperskeuzelijsten, persoonlijke wensen, etc die u graag 
anders zou willen zien of waarop U op- of aanmerkingen heeft? 

• Wat vindt U van BAM Woningbouw BV Wilma Weert, hoe deze omgaat met kopers 
en koperswensen, vergeleken met andere bouwers? (Valt er wat van te leren?) 

• Zijn er nog andere dingen die niet genoemd zijn in bovenstaande vragenlijst 
waarop u misschien nog op- of aanmerkingen heeft? 
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3.2 Uitwerkingen interviews analysefase 

Resultaten interviews kopers "De Baandert" 

Men vindt dat er te weinig keuzeopties in de koperskeuzelijst staan. Bijvoorbeeld de 
opties van het sanitair waren beperkt. 

Het standaardpakket dat geboden wordt is ouderwets en niet van deze tijd. Men wordt 
als het ware verplicht om meerwerk aan te schaffen. 

De opties die in de koperskeuzelijst stonden waren allemaal nét niet naar de smaak van 
de kopers. 

Het standaard sanitair wordt als ouderwets ervaren. Standaard staat er een duoblok als 
toilet, terwijl bijna iedereen tegenwoordig een wandcloset wenst. Ook de kranen zijn 
ouderwets, mengkranen in een douche vindt men niet meer van deze tijd en verwacht 
dan ook een thermostaatkraan. Dit is meerwerk. 

Men vindt het schrijfgeld erg hoog. Als men bijvoorbeeld de keuken wil weglaten, blijkt 
dat men in verhouding weinig terug krijgt. Het kost blijkbaar veel om iets niet te laten 
plaatsten. 

Veel alternatieven voor meerwerk worden als erg duur ervaren. Men kan zoiets beter na 
oplevering door iemand anders laten doen voor veel minder geld. 

Informatie over het bouwproces is summier. Men heeft geen benul van hoe alles op de 
bouw precies verloopt. Als partjj in dit proces zou men toch graag iets meer op de hoogte 
willen zijn van de werkzaamheden enzo. 

Men vindt dat de controle op het werk van onderaannemers beter moet. 

De kopers zouden de keuzes liever later willen maken. Liefst als de woning al voor een 
deel staat. Zodat ze een beter beeld van de woning hebben en ook een beter beeld van 
hoe ze de woning graag zouden willen zien. De tijd die ze krijgen om een keuze te maken 
is wel voldoende, maar de keuze zouden ze liever later willen maken. 

BAM moet ook consequenter zijn. Een koper wilde graag een inloopdouche hebben. 
Volgens BAM was dit niet mogelijk. Bij kennismaking met de buren is gebleken dat de 
buren wel een inloopdouche hadden. Dit tot ontevredenheid van de koper wat werd 
gezegd dat de inloopdouche niet mogelijk was. 

De oplevering van de woning ging gejaagd. De uitvoerder was niet aanwezig, alleen de 
opzichter. De opzichter wees wel op dingen die door de koper niet gezien waren. 

De schilder die voor het schilderwerk van de kozijnen moest komen kwam maar niet 
opdagen, zelfs na een aantal keer bellen en afspraken maken is hij niet gekomen en 
heeft de koper het maar zelf gedaan. 

Vooral bij de starterswoningen bleek dat verschillende wensen absoluut niet mogelijk 
waren. Zelfs het verplaatsen van een aantalleidingen niet. 

Alle kopers waren zeer slecht voorbereid op de mogelijkheden van individuele wensen en 
hoe ze dit zouden moeten aanpassen als ze iets wilden. 

Door slechte voorlichtingen voor meerwerk, was de hypotheek voor verschillende kopers 
te weinig om dit toe te kunnen passen. Als dit eerder bekend was, had de koper bij hun 
financiering hier rekening mee kunnen houden. 
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De afwerkingen zijn erg slordig uitgevoerd. 
Verschillende kopers vonden dat de kopersbegeleidster slecht bereikbaar was. Wanneer 
er zich bijvoorbeeld een dringende vraag voor deed moest men wachten tot de beluren. 
Soms was de kopersbegeleidster zelfs niet aanwezig op de beluren. 

De kopersbegeleidster kon zeer boos worden als ze vastgepraat werd. De 
kopersbegeleidster kwam ook op bouwkundig gebied erg onervaren over. 

De kopers zouden het waarderen als er meer kijkmiddagen georganiseerd zouden 
worden en dat ze meer betrokken werden bij de bouw en de voortgang ervan. 

Het algemeen oordeel over meer- en minderwerk is dat het duur is, de teruggave voor 
iets te laten vervallen erg weinig en dat sommige dingen die in de ogen van de koper 
niet ingrUpend zijn totaal niet mogelUk waren. 

Opmerking van een ontevreden koper: Als de woning €1000 euro duurder wordt gemaakt 

kan de woning een niveau hoger getild worden met een kunstof bad I kozijnen I 
thermokra nen. 

Kopers moesten een keuze maken uit 8 kranen bij een leverancier. De leverancier had er 

wel 100, maar men mocht toch maar een keuze maken uit 8. 

Kopers vinden dat BAM een weinig flexibele instelling heeft betreft wijzigingen. 

Kopers vinden dat ze niet als volwaardig aangezien worden. Er moet teveel geschreven 

worden voordat er eindelijk eens actie ondernomen wordt. 

Als mensen op de bouw kwamen kijken bleek vaker dat bouwvakkers zeer onvriendelijk 

over kwamen. 

Kopers vinden dat afspraken beter na moeten worden gekomen. 

Rekening houden bij het maken van afspraken met kopers dat ze overdag moeten 

werken. Misschien beter om 's avonds afspraken te maken? 
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Resultaten interviews kopers "Panorama de Hameij" (Hoog segment) 

De heer en mevrouw lanssen 

Ze hebben de koperskeuzelijsten niet ingevuld, maar datgene wat er op stond was voor 
hen wel duidelijk. 

Ze vonden de deadlines rommelig. Deze worden steeds opgeschoven, nu is niet echt 
duidelijk wanneer een keuze bekend moet zijn. 

De kopersavond was duidelijk en werd als prettig ervaren, niks op aan te merken. 

De gesprekken met de kopersbegeleiding waren ook goed. Ze vonden dat ze goed 
begeleidt werden. 

De wisseling van de kopersbegeleiders kwam rommelig over, maar ze hebben er geen 
problemen van ondervonden. 

Ze hebben de keuken en de badkamer uitgezocht bij showrooms (Schonkeren en ASWA 
keukens}. Ze hebben het contact en de begeleiding door deze showrooms als prettig en 
goed ervaren. Ze vonden het fijn dat de showroom verder alles regelde met BAM en dat 
ze niet zelf nog dingen moesten regelen ervoor. 

Als persoonlijke wens hadden ze dat ze een aantal extra stopcontacten wilden. Dit was 
geen probleem om deze te plaatsen. Alleen toen ze de tekening van Scheppers kregen, 
bleek dat twee stopcontacten vergeten waren en niet op de tekening stonden. Dit is later 
op een goede manier opgelost. 
Eén stopcontact was niet mogelijk in een prefab stuk wand. Hier is wel een goede 
oplossing voor gevonden door een vloerstopcontact aan te brengen. 

Ze zouden het fijn vinden als ze wat meer op de hoogte werden gehouden over de 
voortgang van de bouw. Ze hebben wel een site gekregen van AM Wonen waarop de 
vorderingen van de bouw te zien moesten zijn, maar hier is al een half jaar niks op 
veranderd. 

Ze zijn ook benieuwd naar de kijkmiddag, alleen vinden ze het jammer dat er maar één 
kijkmiddag ingepland staat. Ze zouden toch wel wat vaker willen gaan kijken. 

Ze hebben in het begin een opleveringstermijn doorgekregen. Alleen weten ze niet of 
deze op dit moment nog geldt. Ze horen dat de bouw achterligt, maar weten niet of de 
oplevering ook later zal zijn. Ze zouden het fijn vinden als ze hier wat meer over op de 
hoogte werden gehouden. 

Ze zijn tevreden over de contracten, alles was voor hen duidelijk en werd op een goede 
manier afgehandeld. 

Verder hadden ze geen op- of aanmerkingen over de manier van werken van BAM en hoe 
ze met de kopers omgaan. 

De heer Bosch en de heer van Nieuwenhoven 

Het gebruik maken van een koperskeuzelijst vinden ze een goed aspect. Ze vinden het 
alleen jammer dat ze gedwongen zijn om bij bepaalde showrooms langs te gaan en dat 
ze niet zelf kunnen gaan shoppen. Ze hadden liever casco gehad, omdat alles mogelijk 
zou zijn en dit later niet zo blijkt te zijn. 

- 35-



Your wish ... is Our command Bijlagen 

Ze hebben een appartement gekocht in het topsegment, waar werd aangegeven dat alles 
mogelijk was. Nu blijkt dat ze dit helemaal niet waar kunnen maken. 

Hetgeen het meest geïrriteerd heeft, is dat ze te maken hebben gehad met vier 
verschillende kopersbegeleiders. Iedere keer opnieuw moesten ze alles opnieuw 
uitleggen over hun standpunten en wensen. Het bleek ook dat sommige wensen 
afspraken die waren gemaakt helemaal niet goed doorgegeven waren. Afspraken die 
waren gemaakt waren niet terug te vinden. 

Ze vonden de communicatie met Jaqueline tot nu toe het beste. Ze liet ook tussendoor 
even iets weten als ze dingen nog niet kon bevestigen. De kopers bleven hierdoor niet in 
de onzekerheid zitten en wisten waar ze aan toe waren. 

De bereikbaarheid van de kopersbegeleiding vinden ze slecht. Er kan maar één keer in de 
week gebeld worden en op mailtjes wordt vaak niet geantwoord. Vooral in hun situatie 
waar veel wijzigingen zijn en veel wensen is het gemakkelijk als er vaker persoonlijk 
contact kan zijn, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan. 

Showrooms houden zich vaker niet aan afspraken. Ze moeten overal zelf achteraan 
zitten om alles geregeld te krijgen voordat de deadlines zijn verstreken. Ze hebben 
bijvoorbeeld nu de tekening nog niet, die voor het eind van de week (als de deadline 
verstrijkt) ondertekend moet zijn. Ze kunnen dus niet beoordelen of alles goed is. 

Ze hebben nog geen enkele showroom gehad die hun afspraken is nagekomen. 
Bijvoorbeeld de showroom van het sanitair. Ze hadden 3 afspraken, bij de tweede 
afspraak was afgesproken dat op de derde de offerte er zou zijn. Bij aankomst op de 
derde afspraak bleek er geen offerte te zijn en beloofde antwoorden op vragen ook niet. 

Er blijkt een luchtkoker te komen op het dakterras voor een glazen pui. Deze koker stond 
niet op de kooptekening. Nu zijn ze hier erg ontevreden over en willen ze hier graag een 
oplossing voor. Hiervoor zouden ze ook graag een afspraak willen met de architect, deze 
blijkt hiervoor niet beschikbaar te zijn en er wordt door hem ook niet gereageerd op 
mailtjes. Er werd een oplossing aangeboden voor melkglas, maar hier waren ze niet 
tevreden over. Eventuele oplossingen van de koper uit, werd helemaal niet op ingegaan. 
Een oplossing waar ze uiteindelijk mee in zee gaan, blijkt de koper geld te kosten, ook 
meer dan hetgeen ze wilden. Er komt ook geen compensatie voor het gemis. 
Volgens de koper staat er in artikel 3 van WE dat er recht is op een 
schadevergoeding??? 

De kopers hebben verschillende oplossingen voor conflictsituaties zelf aangedragen, 
maar hier werd niet op ingegaan. 

De kopers worden geconfronteerd met gevolgen waarvan BAM de oorzaak is. 

De kopers krijgen vaker geen of heel laat reactie op brieven. 

De beloofde internetsite wordt niet bijgehouden. Er zouden verschillende dingen op 
komen te staan die ook beloofd zjjn, maar er staat nog steeds niks nieuws op. Ze zjjn 
hiervoor naar BAM geweest, die de schuld doorschuift naar AM Wonen. AM Wonen schuift 
op zijn beurt de schuld weer af op BAM. 

De koper had graag een laatste gesprek gehad om alles nog een keer door te lopen. Dit 
bleek niet mogelijk te zijn. 

Ze vinden dat BAM hun communicatie niet op orde heeft. 

Ze vinden dat BAM hun steakholders niet managet. 
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Op een kopersavond hadden de kopers graag de architect gesproken. De architect 
praatte alleen even met de mensen van de gemeente en was direct daarna weer weg. Dit 
kwam zeer klantonvriendelijk over. 

De heer en mevrouw Veger 

Vindt het niet kunnen dat hij moet opdraaien voor tekortkomingen in de bouw. Vooral 
niet bij tekortkomingen bij appartementen bij dit hoge segment. 
Schakelaar verplaatsen van badkamer naar keuken, moet betaald worden voor weglaten. 
Terwijl het in zijn ogen een fout is dat de schakelaar voor de ventilatie in de keuken in de 
badkamer zit. 
60 cm afstand tussen muur en deurkozijn. Past geen kast terwijl er nergens anders 
ruimte is voor een kast in de slaapkamer. Is een fout van de ontwerper, moet 70 cm zijn. 
Koper moet ervoor betalen om 70 cm te laten maken. 

Vindt de 5% toeslag kopersbegeleiding onbegrijpelijk. Wat doen die dan? 

Wandafwerking wordt niet gedaan door BAM, kan geen garantie geven vanwege 
scheuren en dergelijke. Door protest kopers kan er toch wandafwerking worden 
toegepast. Bij de offerte staan 10% garantiekosten door BAM, terwijl BAM geen garantie 
verleent hieraan. 

Heeft het idee dat BAM de dienst wil bepalen en vindt dit niet klantgericht. 

Koper wilde graag een tekening hebben van de berging om te kunnen bepalen waar de 
warmte-installatie moest komen te hangen. Hij kreeg een tekening waar geen schaal bij 
stond en ook niet op schaal was. 

Koper kreeg stukken voor te tekenen, maar er zat geen tekening bij. Er werd door de 
KBG gezegd dat de tekening er nog was van een half jaar geleden. Koper wilde een 
afspraak, wat in de ogen van de KBG niet nodig was. Bij het aandringen van de koper 
toch een afspraak en bleken de twee tekeningen niet te kloppen. De koper heeft daarna 
nog 2 uur met de uitvoerder aan tafel gezeten om alles kloppend te krijgen, terwijl alles 
al eens eerder geregeld was. 

De koper vindt dat er kritischer gekeken moet worden om klantgericht bezig te zijn. De 
uitvoerder maakt alles binnen de normen, maar is dit wel klantvriendelijk? Moet het niet 
beter. Bijvoorbeeld krassen op ramen en afwijking vloer, waardoor gelijmde tegels 
misschien loslaten. 

De koper heeft geen idee wanneer er nu precies sluitingsdata zijn. Vindt het allemaal 
maar rommelig. Wordt er slecht door op de hoogte gehouden en wordt onder druk gezet 
door onderaannemers. 

Er wordt een site gemaakt waarop ze de vorderingen kunnen bijhouden en waar 
informatie op zou kunnen komen over het project. Deze site is echter al een half jaar niet 
geüpdate. Koper vindt dat beloftes niet worden nagekomen. 

De correspondentie met onderaannemer Kooien was waardeloos. 

Er wordt vaag gedaan over oplevertermijnen en termijnbetalingen. 

Bij de behoeftes aan persoonlijke wensen is er veel gestoei ontstaan met de 
onderaannemers. 

De koper heeft het idee dat de klachten niet serieus genomen worden. 
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De koper vindt dat ze de Hameij verkeerd ingeschat hebben wat betreft 
kopersbegeleiding en kopers. Het zijn sowieso veel kopers, maar ook kopers met veel 
eisen en wensen. Is wat veel voor 1 kopersbegeleidster. 

Er zaten veel fouten in de koperskeuzelijst door de wisseling van de kopersbegeleiding. 
De communicatie is daarbij niet goed gegaan. 

De koper vindt dat de huidige kopersbegeleiding onprofessioneel overkomt en niet 
genoeg bouwkundig onderlegd is. De vorige twee hadden dat wel, of kwamen in ieder 
geval zo over. Dit is het visitekaartje van BAM en moet goed geregeld zijn en niet zoals 
het nu gaat. 

De klant wordt slecht op de hoogte gehouden. Ze moeten lang wachten op antwoord. Ze 
zouden het toch wel fijn en klantvriendelijk vinden als ze tussendoor op de hoogte 
worden gehouden en weten hun opmerking of vraag behandeld wordt. Ook al heeft de 
kopersbegeleiding nog geen antwoord. 

De koper vindt dat ze niet als vol aangezien worden, maar als een minderwaardige. De 
klant is toch koning??? 

De heer en mevrouw van der Zanden 

Deze meneer heeft al aardig wat ervaring met de bouw van woningen/appartementen. 
Dit is nu zijn se nieuwbouwwoning/appartement. Al de andere woningen/appartementen 
werden destijds casco opgeleverd. 

Hij vond het gebruik van de koperskeuzelijst heel fijn. Alles wat er op stond was 
kwalitatief in orde en voldoende. 

Voor het eerste kopersgesprek en de gesprekken met de onderaannemers, had meneer 
zich goed voorbereidt. Hij had lijstjes en tekeningen gemaakt met wat hij gewijzigd of 
anders wilde zien. Compleet met afmetingen en types etc. Dit heeft het voordeel gehad 
dat er geen onduidelijkheden ontstonden en dat de afhandeling snel kon gebeuren. 

Deze meneer was zeer te spreken over de manier van werken van BAM en had maar een 
aantal opmerkingen, deze zullen hieronder genoemd worden. 

De koper vindt het verschil tussen de verrekenprijs en deinkoopprijs(?) erg groot. 
Toeslagen voor BAM, AM, showroom, etc. 

De koper snapt niet dat hij een bedrag van 1687 euro moet betalen voor het afdekken 
van de tegelvloer. Dit is toch de verantwoordelijkheid van de aannemer?? 

De wisseling van de kopersbegeleiders is rommelig verlopen. Zijn mening is dat 1 
kopersbegeleider op zo'n project van zo'n grootte en zo'n segment veel te weinig is. 
Door deze wisselingen heeft het verkrijgen van antwoorden op vragen erg veel tijd 
gekost. 

De internetsite is waardeloos, er worden beloftes gemaakt, maar worden niet 
nagekomen. 

De koper vond de onderaannemer Kolen waardeloos. Veel kopers van de Hameij hebben 
hun keuze daar niet kunnen maken. 
De koper wilde een bepaald type tegel van een bepaalde fabrikant waar Kolen ook 
producten van levert. Deze was volgens Kolen absoluut niet te krijgen en de koper moest 
maar een andere uitzoeken. De koper pikte dat niet en heeft een afspraak gemaakt met 
de importeur in Eindhoven, deze vertelde dat Kolen alles van hem kon krijgen en dat de 
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gewenste tegel wel degelijk leverbaar was. De koper heeft ook een offerte laten opmaken 
door de importeur wat het zou moeten kosten. Hiermee is de koper naar Kolen gegaan. 
Kolen wilde eerst meer geld vragen, maar door de offerte van de koper maakt hij het 
toch voor de prijs die de leverancier hem gemaakt had. 

Scheppers zeer tevreden. 

Met persoonlijke wensen heeft de koper geen problemen gehad. Alles was mogelijk en 
doordat de koper zijn zaakjes goed voorbereid had was alles meteen goed. 

AM komt beloftes ook niet na. Na 3 keer vragen krijgen de kopers de gevraagde 
informatie, maar nog steeds niet volledig. 
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Resultaat interview kopersadviseuse Hanne Beerens (AM Wonen) 

De stelling dat de koper centraal moet worden gesteld is volgens Hanne zeer belangrijk. 
De koper zorgt ervoor dat geld binnenkomt. 

Hanne vindt dat een aantal jaar geleden BAM Wilma vooruitstrevend was, maar dat ze de 
afgelopen jaren zijn blijven hangen. Ze zijn niet meeontwikkeld in de tijd. Er zijn wel 
pogingen gedaan, maar dit is niet gelukt. 

Hanne vindt de koperskeuzelijsten niet optimaal. Meer dan de helft bestaat uit sanitair, 
keuken en tegelopties. Werkelijke opties zitten er niet tussen. De retourprijzen zijn goed. 
De lange verhalen wat erin staan kunnen minder. Meer projectmatige zaken erin zetten, 
wat is interessant? De koper meer begeleiden tijdens het maken van de keuzes. 
Meer basisopties, zodat de koper er als het ware naar toe getrokken wordt. 
De ervaring van Hanne leert dat als er een aantal goed opties in de koperskeuzelijst 
staan, de koper er meer naartoe getrokken wordt en persoonlijke wensen meer 
uitgesloten worden. Als deze opties ook bij de makelaar bekend zijn, kunnen deze dit 
bekend maken aan de kopers en kunnen de kopers vervolgens dingen meenemen in hun 
financiering. 
De ervaring leert dat goed doordachte opties voorkomen dat er persoonlijke wensen 
ontstaan. Dus vantevoren voor de mensen denken. 

De kopersbegeleiding van BAM heeft te weinig bouwkundige en technische kennis. Als 
men dit wel heeft, heeft dit ontzettend veel voordelen. Bijvoorbeeld de 
kopersbegeleidster bij Laudy. Ze kan zelf calculeren en tekenen met autocad, dit scheelt 
veel tijd bij het bekend maken van een prijsindicatie voor kopers. Ook de onduidelijke 
vilstift tekeningen zijn verleden tijd. Ook heeft ze meer inzicht in de gevolgen voor de 
bouw bij een bepaalde wijziging. 
De kopersbegeleiding is slecht bereikbaar. 
De kopersbegeleiding heeft beloftes bij de Hameij waarin ze tekort zijn geschoten. 
De kopersbegeleiding heeft geen eigen verantwoordelijkheid, geen gekwalificeerde 
mensen. 
Externe kopersbegeleiders zijn wel duurder, maar in de tijd verdien je dit geld wel terug. 
Kopersbegeleiding moet meer proactief zijn. 
Kopersbegeleiding krijgt te maken met boze mensen, maar mag het probleem zelf niet 
oplossen. Dit is best moeilijk voor de kopersbegeleiding. Je krijgt te maken met boze 
mensen, maar je kunt er niet direct iets aan doen. 
Kopersbegeleiding moet een zwaardere functie worden met meer verantwoordelijkheid, 
de kopersbegeleiding wordt dan ook meer als 'vol' aangezien en er wordt niet op 
neergekeken. 
Het is misschien een optie om meer als een projectteam te werk te gaan. Vanaf het 
moment dat de locatie bekend is, moet iedereen zijn visie naar buiten brengen met zijn 
motivatie. 
Er worden dan afspraken gemaakt op een proactieve manier: 

• Wat gaan we doen? 
• Hoe pakken we het aan? 
• Wat kan wel en wat kan niet? 
• KBG kan haar zegje ook doen 

De flexibiliteit bij onverkochte woningen is te weinig. 

Het is een nadeel dat de aannemerij te traditioneel denkt. Bijvoorbeeld de draingoot, 
waar mensen nog nooit van hadden gehoord. Men kijkt niet goed naar welke 'nieuwe' 
producten er op de markt zijn. Bijvoorbeeld duo toiletblok en tegelformaat. Men doet zich 
niet voldoende verdiepen in nieuwe spullen. Contacten zijn er wel, maar er wordt geen 
gebruik van gemaakt. 
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De kopersbegeleiding zou geen kopersbegeleiding moeten zijn, maar meer een 
kopersadviseur. Iemand wat actief met de mensen de koperskeuzelijst doorloopt en kijkt 
welke gevolgen er allemaal zijn bij een bepaalde keuze en waar ze op moeten letten dan. 
Ze vraagt dan ook: wat wil je met de woning doen? 
Kopersbegeleiding is niet thuis in persoonlijke wensen. Mag niet actief meedoen bij 
keuring koperswens (frontoffice) dit duurt vaker veel te lang, soms 6 weken wachten op 
antwoord. 

De ontwikkelaar zit vaak opgescheept met de fouten van de aannemer. Om dit te 
voorkomen wordt er nu gebruik gemaakt van een gescheiden koop
/aannemingsovereenkomst. De aannemer is zo verantwoordelijk voor zijn eigen fouten. 

Het blijkt dat de kopersbegeleiding afknapt op de manier van werken, dat alles 
teruggelegd moet worden. Frontoffice I backoffice verhaal. 

Wens van Hanne: 
Één keer in de vier weken de mensen op de bouw laten kijken, wat begeleidt wordt door 
de kopersbegeleidster. De mensen dan een formulier meegeven waarop deze 
aantekeningen kunnen maken. Fouten kunnen dan in een vroeg stadium ontdekt worden. 
Misschien een handige tip is om de kopers te laten komen als de installateur alle 
leidingen op de wanden heeft afgetekend, mensen kunnen dan zien waar alles komt te 
zitten en is op tijd om aanpassingen te doen. 

Hanne snapt de lange codes niet die op de tekeningen staat. Is een onduidelijk geheel en 
niet praktisch. Waarom moeten deze zo lang zijn? 

Een grote ergernis bij de Hameij is, dat er drie verschillende mensen de 
kopersbegeleiding op zich hebben genomen. Het is begrijpelijk dat dat soort dingen 
kunnen gebeuren, maar alles moet wel goed gaan ondanks alles. 
Steef Cornelissen worden de kopersgesprekken gehouden. Dit is geen goed idee, Steef is 
een aardige man maar heeft een ander streven. Hierdoor wordt mede de flexibiliteit 
bepaald (wordt minder). 
Bij de Hameij is alles wel goed bemonsterd en goedgekeurd geworden. 

Bij het samenstellen van een meerprijs blijkt dat de meerprijs erg hoog is. Er worden 
opslagen toegekend als een dag later storten. Dit is een kwestie van organiseren op de 
bouwplaats, bijvoorbeeld meer mensen inzetten zodat de dag toch gehaald wordt 
(verantwoordelijkheid bij iemand anders leggen). 
Je kunt wel zeggen dat je flexibel bent, maar moet wel realistisch blijven en 
kopersvriendelijk (niet te hoge prijzen). 
Meerwerk wordt nu nog gezien als iets dat geld kost, maar als je het goed organiseert 
kun je er juist geld mee verdienen. 

Er wordt gekeken naar mensen met persoonlijke wensen. Deze mensen worden als lastig 
ervaren. Als men kijkt naar hoeveel mensen het gaat per project blijkt dat dit maar 
minimaal is. 

Belangrijkste punt uit interview: er moet afgestapt worden van het front- en backoffice 
idee. 

Software Access is verouderd en niet geschikt voor de doeleinden waarvoor ze nu 
gebruikt worden. 
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Resultaten interviews kopersbegeleiding 

Inge van Loon 

Er worden fouten gemaakt doordat niet gecheckt wordt of er verschil is tussen bestek en 
technische omschrijving. 

Fatsoenlijk sanitair in iedere woning 

Informatiestroom naar kopers toe is voldoende. Alleen als er weinig tijd is wordt dat niet 
goed onderhouden. 

De koperskeuzelijst wordt niet goed opgesplitst per segment. 

Showroom wordt door kopers als goed ervaren. Kost kopersbegeleidster best veel tijd, 
omdat het goed en klantvriendelijk moet gebeuren. Soms is die tijd er niet. 

Als het project niet goed van start gaat, staat er druk op de kopers om keuzes te maken 
(ze hebben minder tijd). De kopersbegeleidster kan haar werk minder goed doen. 

De verkooptekening moet beter gecontroleerd worden met de bestektekening, zitten veel 
fouten in. Soms staan er dingen niet op. 

Technische omschrijvingen zijn volgens de koper vaker te summier. 

Projectleider en bedrijfsleider zitten vaak niet op 1 lijn. Kopersbegeleidster zit dan 
ertussen. 

Veel gevraagde individuele wijzigingen: 
• Schuifdeuren of openslaande deuren 7 veel gevraagd maar niet mogelijk 
• Tweede toilet of badkamer 
• Hoger segment 7 Wandcloset 
• Designradiatoren 7 geen probleem 
• Muur verplaatsen 7 meestal geen probleem 

Meestal is het van de bedrijfsleider afhankelijk of iets uitgevoerd kan worden ja of nee. 

Kopersbegeleidster kan niet goed inschatten wat een bepaalde wijziging voor de 
uitvoering betekent. 

Bedrijfsleider vaak geen of te weinig tijd voor vragen kopersbegeleidster over wensen. 

Na deadlines moet alles via de uitvoering gaan. Bedrijfsleider heeft meestal geen tijd. 
Zou beter zijn als kopersbegeleidster en bedrijfsleider samen om de tafel gaan zitten. 

Kopers die na wijziging dingen niet goed hebben vastgelegd. Wijziging dus niet naar 
wens. 

Briegit Reiling 

Is tevreden over de huidige manier van werken. Uitgebreide lijsten met genoeg 
keuzemogelijkheden. 

De begeleiding van de kopers is hard nodig, één gesprek van 1,5 uur is wat weinig om op 
een goede manier te kunnen begeleiden. Loopt sowieso meestal uit. 

Deadlines worden vaker niet nageleefd door kopers, er moet achteraan gezeten worden. 
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De kopers hebben voldoening bij hetgeen geboden wordt, is ook duidelijk genoeg. Alleen 
vaker onduidelijkheid over de elektra. 

Als alles volgens planning verloopt zijn er geen problemen met de deadlines. Zodra er 
van de planning afgeweken wordt, is alles een beetje kortdag. 

Technische omschrijvingen en tekeningen zijn goed. Alleen zou het misschien handig zijn 
als de tekeningen in de brochure ook op schaal zijn. 

Meer kijkdagen voor de kopers gewenst. 

De kopersbegeleidster wil zelf meer naar de bouw toegaan, om zo een beter beeld te 
kunnen hebben over de voortgang. Zo kan er beter antwoord worden gegeven op vragen 
van kopers en kan er gemakkelijker geredeneerd worden bij wensen en vragen. Helaas is 
hier te weinig tijd voor. 

Kopers tonen begrip als een persoonlijke wens niet mogelijk is, als dit op een goede 
manier gemotiveerd wordt. 
Kopers van het hoge segment accepteren vrijwel nooit een 'nee'. Maakt niet uit hoe het 
gebeurt, zeg maar wat het kost. 

Er moet één standaard opgesteld worden van wat wel en wat niet kan. Op dit moment 
hangt het teveel van de uitvoerder, projectmanager of projectleider af of een 
persoonlijke wens uitgevoerd zal worden. 

Persoonlijke wensen zijn meestal wel mogelijk. Geen echte problemen mee ervaren tot 
nu toe. 

Meest voorkomende bouwkundige wijzigingen: 
• Wandje verplaatsen 
• Extra wandje 
• Plafondlichtpunten 
• Wandcontactdozen 
• Loze leidingen 
• Dakramen 

Vragen vanuit makelaarsopzicht: 

BAM loopt een stuk voor op andere bedrjjven betreft meer- en minderwerklijsten. 

Er wordt op een goede manier samengewerkt, goede en duidelijke informatie
uitwisseling. 

De makelaar kan de koper op een goede manier informeren door de duidelijke 
bouwboeken die verstrekt worden. 

De makelaar wordt goed op de hoogte gehouden. 

Fijne manier van werken. 
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Resultaat interviews makelaars 

Hoe groter de aannemer is, hoe meer de flexibiliteit afneemt. BAM gaat daar echter goed 
mee om en is reuze meegevallen. 

Communicatie tussen BAM en makelaar was zeer goed. 

Vond een nadeel dat de kopersbegeleidster niet meteen antwoord kon geven op vragen. 
Ze moest eerst terug naar calculatie of andere mensen. Het antwoord geven op vragen 
duurde daarom soms wat te lang. 

De contracten die de makelaar van BAM krijgt zijn standaard en beveiligd. Het contract 
kan niet aangepast worden in het geval van bijvoorbeeld onverkochte woningen. Er moet 
dan iets met de hand bijgeschreven worden, wat niet professioneel overkomt. Bij andere 
aannemers kan dit wel. 

Kopers en makelaar hebben de bouwboeken als zeer goed ervaren. 

De makelaar vindt dat de kopersbegeleiding bij BAM goed opgezet is. Was zeer tevreden 
over de kopersavonden en de kijkmiddagen. Hij vond dat de kopers echt het gevoel 
kregen dat ze begeleidt werden. 

Bij dreigende conflictsituaties kon de makelaar goed overleg plegen met BAM om een 
eventueel nee aan de koper te voorkomen. 

Kopersbegeleidster Yvonne Verhees was echt héél goed. 

Andere aannemers kunnen wat leren van BAM. 

BAM heeft een strakke organisatie waar niks tussen kan komen. Kleine aanpassingen en 
dergelijke zijn moeilijk in te passen in de processen. 

Is geen voorstander van externe kopersbegeleiding, omdat je dan te maken hebt met 
een ander bedrijf en voor de koper dat de 'band' met BAM wegvalt. 
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Resultaten interview Marketing en PR 

Projectontwikkeling heeft geen grondpositie, hierdoor is het lastig om van de grond te 
komen. 

Er wordt wel degelijk naar de markt gekeken. Er wordt per locatie bekeken wat er op 
moet komen. Want er is sprake van een regiogebonden markt. Vooral het verschil tussen 
Limburg en Brabant. 

Er is een groot verschil tussen Limburg en Brabant. In Brabant heerst er nog steeds een 
aanbodmarkt. Dit wil niet zeggen dat er gewoon wat gebouwd kan worden, maar er kan 
wel gezegd worden dat alles wel verkocht wordt. De koper is wel kritischer en 
bepalender. 
In Limburg daarentegen heerst er een echte vragersmarkt. Er blijven vaker woningen 
onverkocht. 

Er wordt een koppeling gemist tussen projectontwikkeling en kopersbegeleiding. 

Het mondiger worden van de koper moet los gezien worden van het aanbod. Mensen 
kunnen tegenwoordig beter inschatten of ze waar voor hun geld krijgen. Vandaar dat ze 
meestal ook meer eisen stellen en dus mondiger zijn. 

De locatie is het belangrijkste, vervolgens ga je een doelgroep bepalen en dan ga je 
kijken wat er gebouwd moet worden. 
Dit wordt bepaald door dingen na te vragen bij de gemeentes, makelaars, etc. 

Resultaten interview nazorg 

Uitleg nazorg: 

Na de oplevering kunnen kopers terecht bij de aflevering nazorg (bouwservice) voor de 
afhandeling van klachten die onder de garantie vallen. 
Hiervoor maken de kopers een melding bij de telefoniste, daar wordt gevraagd of ze de 
klacht schriftelijk kunnen bevestigen via mail, fax, etc. Aan de hand daarvan wordt 
gekeken of de klacht onder de garantie valt en krijgt de koper bericht terug. 

De koper denkt altijd dat alles onder de garantie valt. De koper kijkt niet goed in de 
aangeleverde stukken. Er zit ook eigen onderhoud tussen, wat misschien onvoldoende 
belicht wordt door de aannemer. 
Ook het beëindigen van de garanties is onderbelicht. 
Beter belichten wat wel en wat niet onder de garantie valt, wanneer zelf onderhoud 
gepleegd moet worden. Zodat de koper weet waar hij aan toe is. 

Misschien is het handig om de koper voordat het koopcontract wordt getekend een 
planning mee te geven zodat hij weet wat hij koopt en welk onderhoud hij eraan zal 
hebben. 

Onderaannemers laten soms niet aan BAM weten of ze een klacht behandeld hebben ja 
of nee en ook niet waarom ze al dan niet zijn geweest. 

De koper kan tevreden gesteld worden door vantevoren duidelijk te maken wat de koper 
koopt, welk onderhoud hij eraan heeft en welke andere gevolgen er zullen zijn. 
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Resultaten interviews projectleiders 

Belt Houben 

De deadlines van individuele wensen worden bepaald aan de hand van werkschema's. 
Van daaruit wordt dan terug gerekend. Bij deze terugberekening wordt rekening 
gehouden met levertijden, voorbereidingstijden, etc. Een wijziging wat weinig 
voorbereidingstijd nodig heeft, heeft dus een in verhouding later deadline. 

Er wordt al in een vroeg stadium rekening gehouden met individuele wensen. Door in de 
projectgerichte koperskeuzelijst zoveel mogelijk opties te plaatsen, zodat zoveel mogelijk 
individuele wensen worden uitgesloten. 

Er is veel verbetering nodig betreft de communicatie tussen de projectleider, 
projectmanager en kopersbegeleidster. Er worden vaker beloftes gemaakt door 
kopersbegeleidster of projectmanager, wat volgens de projectleider helemaal niet 
gemaakt kan worden. 

Wijzigingen worden soms door showrooms of kopersbegeleiders niet goed doorgegeven 
naar de bouwplaats. Dit resulteert dan in fouten. 

Huub Franssen 

Tevreden over de huidige manier van werken met de koperskeuzelijsten. 

Zolang als alles standaard uitgevoerd kan worden gaat alles goed, zodra er aanpassingen 
uitgevoerd moeten worden krijgt de uitvoerder problemen. Wil het liefst alleen maar 
standaard. 

De tevredenheid over de manier van communiceren met de afdeling kopersbegeleiding 
hangt af van de kopersbegeleidster. Met de ene heb je constant overleg met de andere 
niet. 

Zou liever willen zien dat de projectleider meer naar voren wordt geschoven wordt. Er 
moet een overlap met de projectmanager zijn, zodat de projectleider in een vroeger 
stadium al kan meebeslissen. Het komt vaak genoeg voor dat door de projectmanager 
dingen worden toegezegd die volgens de projectleider niet uitvoerbaar zijn. 

Wat betreft de persoonlijke wensen ziet hij geen problemen bij kleine wijzigingen zoals 
het verplaatsen van leidingen, maar is een tegenstander van verbouwingen. Geen grove 
of grote dingen. 

De gevel is bouwvergunningsplichtig, hier mogen geen aanpassingen aan komen. Toch 
wordt dit vaker verkocht. 

Bij verschillende afdelingen wordt de kennis gemist om te kunnen motiveren waarom een 
bepaalde wens niet mogelijk is. 

De makelaar heeft niet de positie om beloftes te maken over wijzigingen, toch doen ze 
dit vaker en zit BAM met de problemen. 
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Resultaten interviews projectmanagers 

Victor Salenteijn 

De informatie/communicatievoorziening over wijzigingen is niet optimaal. Er zijn veel 
partijen en het komt vaak voor dat er door communicatiefouten, fouten in de uitvoering 
worden gemaakt. 

In tegenstelling tot de bewering van de kopersbegeleidster zegt de projectmanager dat 
hij wél op één lijn zit met de projectmanager. 

Het visualiseren van de wijzigingen is niet goed. Op dit moment is het vooral plak en 
knipwerk, er wordt met stift op tekeningen aangegeven wat er en hoe iets gewijzigd 
moet worden. Vaak zijn deze tekeningen onduideUjk en ontstaan er daardoor fouten. 

Er wordt voor de start van een project helemaal niet gekeken naar de markt. Door in te 
spelen op de trends, kan men zoveel mogelijk voorkomen dat er individuele wensen 
voorkomen en men eenvoudiger tegemoet kan komen aan de wensen van de klant; 

De materialen, techniek en bouwmethoden zijn niet flexibel genoeg om te kunnen 
inspelen op individuele wensen. 

Als een woning in een later stadium wordt verkocht, bijvoorbeeld als de bouw al voor een 
deel gevorderd is, is het moeilijk om in te spelen op individuele wensen (alles wordt dan 
als standaard uitgevoerd). Wil men de woning verkopen zal men hier toch op in moeten 
kunnen gaan. 

John de Langen 

Klantgericht bouwen 7 zo laat mogelijk kunnen beslissen. 

Er wordt niet naar de markt gekeken. Weten we wel wat de klant wil? Wat voor een soort 
woningen wil de klant? 

De techniek en de processen zijn niet flexibel genoeg, zodat wijzigingen of persoonlijke 
wensen zo laat mogelijk aangepast kunnen worden. 

De regelgeving zorgt ervoor dat bepaalde wensen erg duur worden. Het komt ook voor 
dat de regelgeving ervoor zorgt dat bepalende wensen niet mogelijk zijn. 

Guus Coumans 

Bij een bouwkundige wijziging wordt er overleg gepleegd met de uitvoerder. Als de 
impact op de bouw enjof planning te groot is wordt de wijziging niet uitgevoerd. 

Normaal worden wijzigingen aan het gevelbeeld niet toegestaan. Vasthoudende kopers 
krijgen meestal hun zin. 

Er moet in de voorbereiding meer de bereidheid zijn tot het sluiten van compromissen. 

Guus Coumans ziet niks in het betrekken van de koper bjj het ontwerpproces. Er moet 
sprake zijn van seriematige bouw met repetitie. Anders moet iedere woning een eigen 
voorbereiding krijgen, dit wordt ontzettend duur. 

Voor de rest tevreden over de huidige manier van werken en communicatie. Ziet voor de 
rest geen problemen. 
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Resultaten interviews uitvoerders 

Patriek van Gerwen 

Makelaars maken beloftes tegenover kopers1 wat in de bouw niet waar kan worden 
gemaakt. 

De deadlines zijn goed 1 niet te vroeg en niet te laat. 

De aanlevering van de wijzigingen door de externe kopersbegeleider is perfect. Erg 
duidelijk en overzichtelijk. 

Bijlagen 

De administratieve handelingen ten gevolge van de koperskeuze kost veel werk. Veel 
tekeningen met veel verschillende keuzes1 kost onder andere veel uitzoekwerk. 

Kijkmiddagen kosten veel tijd en energie. Toch is het verstandig om de koper vaker te 
laten komen kijken dan één kijkmiddag. De koper kan dan dingen vragen en kan zich een 
beeld vormen van waar hij in geïnvesteerd heeft (klantvriendelijkheid). 
De kopers mogen een afspraak maken met Patriek om te komen kijken tussen 4 en half 
51 maar niet iedere week. 

Constructieve wijzigingen worden absoluut niet geaccepteerd 1 geen voorstander. 

Misschien bestellingen in meerder etappes uitvoeren in plaats van in één keer alle 
kozijnen. Zal wel meer geld kosten 1 maar kopers kunnen later wijzigingen doorbrengen. 
Ook handig als een woning tijdens de bouw wordt verkocht1 er kan nog ingegaan worden 
op wensen afwijkend van de standaard. M.a.w. contracten aanpassen. 

Vindt dat de kopersbegeleiders te weinig bouwkundige kennis hebben. De externe 
kopersbegeleider heeft dat wel. 

De externe kopersbegeleider stuurt de installateurs/ tegelzetters en andere partijen aan. 
Hij ontvangt hiervan de tekeningen en verwerkt deze op duidelijke tekeningen en stuurt 
deze naar de uitvoerder. Onduidelijkheden komen niet meer voor op de boUW1 de 
kopersbegeleider lost de onduidelijkheden op voordat ze op de bouw zijn. 

De grootste ergernis van de koper: Een koper krijgt een antwoord 'nee' op een wens1 

later blijkt dat het bij de buurman wel mogelijk was. 

Algemeen oordeel door uitvoerder: Liefst standaard 1 meer- en minderwerk kost veel tijd 
en moeite. Persoonlijke wensen alleen als ze op tijd en duidelijk aangevoerd worden en 
geen constructieve aanpassingen tot gevolg heeft. 

Charles Frissen 

Niet op de bouw afgestemde sluitingsdata zorgt voor ergernis bij de kopers. Misschien 
meerdere en flexibele sluitingsdata inlassen. Koper wil een reële 

Tevreden over de aanlevering van de koperswensen. Duidelijk en overzichtelijk. 

Uitvoerder wordt niet echt benaderd bij het maken van beslissingen over wensen. 

Bouwvakkers cursus over hoe ze kopers moeten benaderen op de bouw 
(klantvriendelijkheid). Artikel 35B. 

De a-tekeningen zijn niet compleet genoeg. Niet voorzien van: vloerverwarming, 
wasemkapdoorvoer, plaats riolering. 
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Kopersergernis: Wasbaarheid ramen (raam kan niet open en niet goed bereikbaar) 

Het is vrijwel niet mogelijk om op een later stadium in de bouw in te kunnen spelen op 
persoonlijke wensen, zou wel mogelijk moeten zijn. Vooral als woning tijdens de bouw 
verkocht wordt. 

Administratieve handelingen kosten veel tijd (zie P. v. Gerwen). 

Onduidelijkheden door niet volledige tekeningen van onder aannemers. 

Koper moet worden gezien als partner en niet als lastpost. 

Er wordt vaak gezondigd in de kopersstukken, moeten nog eens onder de loop genomen 
worden. 

Adders onder het gras: Voorbeeld bouwmuur en aanbouw ... moet niet kunnen. 

Afstappen van het 5 voor 12 idee: 
Er moet afstand gedaan worden van het uitgekauwde concept, in 1,5 uur moet de koper 
keuzes maken, dit is te kort. 

Anton Moonen 

Deadlines kunnen soms soepeler worden opgesteld. Bij dingen waar geen teken- of 
rekenwerk en/of prefabricage benodigd is. 

Onduidelijkheid voor de kopers die veroorzaakt wordt door de showrooms. Er worden in 
de showrooms afspraken gemaakt die vervolgens niet goed op papier worden gezet. De 
koper tekent dan gewoon. Als er fouten of onduidelijkheden in het contract staan wordt 
de koper er mee geconfronteerd bij de oplevering en wordt de BAM er op aangekeken. 

De uitvoerder heeft toegegeven dat werk dat verricht wordt door onderaannemers en 
waar andere onderaannemers weer van afhankelijk zijn, denk aan tegelzetter en 
loodgieter, vaak niet wordt gecontroleerd. Dit zou eigenlijk wel moeten. 

Officieel mogen kopers tijdens de bouw niet op de bouwplaats komen. De uitvoerder is er 
voorstander van om de kopers aan het eind van de ruwbouw toch de bouw te laten zien. 
Hier kunnen de kopers dan in een vroeg stadium zien hoe hun woning er uit komt te zien 
(en niet alleen op tekening). Ze kunnen dan op tijd nog wijzigingen doorgeven voordat er 
wordt begonnen met de afbouw en veranderingen meer geld kosten. 

Normaal gesproken wordt er voor de start van de bouw geen rekening gehouden met 
eventuele individuele wensen. Een enkele keer wordt dit wel gedaan met de badkamer. 
Zo wordt dan op verschillende plaatsen een aansluiting van de afvoer geplaatst, zodat 
plaatsing van het sanitair flexibel is. 

De uitvoerder heeft geen problemen met individuele wensen van kopers, mits ze maar 
tijdig worden aangegeven en de koper niet iedere week veranderd. 

De aanlevering van informatie en tekeningen is op dit moment goed. Er staat duidelijk op 
waar en wat er gewijzigd moet worden. Geen viltstifttekeningen meer, maar duidelijke 
autocad tekeningen. 

Als er een individuele wens wordt ingediend kost dat wel meer tijd en aandacht, maar de 
planning wordt er nooit op aangepast. 
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Vanuit de uitvoering gezien zijn alle individuele wensen toegestaan, mits de wens op tijd 
wordt ingediend en de wens constructief en esthetisch verantwoord is. 

Steef Cornelissen 

Externe kopersbegeleider is heel goed, heeft de benodigde bouwkundige kennis over wat 
wel en niet kan. Kopersbegeleiders op het kantoor hebben dat niet, bezitten de nodige 
technische en bouwkundige kennis niet. 

Uitgangspunten van projecten liggen niet vast, er wordt gezegd dat alles kan. Maar toch 
kom je dingen tegen die niet kunnen. Moet goed vastgelegd worden wat wel en niet 
mogelijk is. 

Meer kijkmiddagen organiseren. Kost veel tijd, maar levert voordelen op bij het 
opleveren. Dit verschilt wel per project, bij laagbouw is dat gemakkelijker als bij 
hoogbouw (veiligheid). 

Aanleveren van informatie door externe kopersbegeleider gaat zeer goed. Alles is heel 
duidelijk en er wordt goed gecommuniceerd. 

Er wordt door klanten papiervergeiUking gedaan en niet hoe het echt gaat. Showroom is 
goedkoper, maar de werkzaamheden wat vooraf gedaan moeten worden, worden niet 
meegerekend. 

Door te zeggen alles kan, ontstaan er veel problemen. Heel veel werk wordt onderschat. 

Alles kan, maar wel binnen de perken, moet allemaal vantevoren goed vastgelegd zijn. 

Er vindt te weinig overleg plaats over wat wel en niet kan. 

Het zou gemakkelijker zijn als er een uitgebreider keuzepakket werd samengesteld, 
waarin opties standaard worden. 

Het project de HameU loopt redelijk, als alles beter vastgesteld was zou het beter 
verlopen. 

Het inplannen van persoonlijke wensen is erg lastig, vaak moet er worden geschoven 
met de planning, wat gevolgen heeft voor andere dingen wat weer andere problemen 
veroorzaken. 

De ene dag 5 man nodig, de dag erna 10. 

Er moet goed op papier gezet worden, wat er gedaan moet worden. 

Financiële aspecten per project goed vaststellen en welke gevolgen er kunnen komen. 

Kopers beter informeren over gevolgen. Bijvoorbeeld een groene dorpel wat vloekt bij 
een zelf gekozen vloer. 

Roger van de Rijt 

Er moet vantevoren afgesproken worden wat je wel en niet doet betreft persoonlijke 
wensen. Uitvoering komt voor problemen te staan. Kantoor kan wel roepen dat alles kan, 
maar moet wel op een goedkope manier kunnen als goedkope bouwer zijnde. 

Verkooptekening komt niet overeen met de werktekening. De koper komt voor 
verassingen te staan, zij willen gemaakt hebben wat de afspraak was. 
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Er zou een apart iemand op de bouw moeten rondlopen die zich bezighoudt met meer
en minderwerk. Is veel te veel werk voor een uitvoerder alleen. 

Als een wijziging op het laatste moment moet worden uitgevoerd bedenkt men niet wat 
dit voor een gevolgen met zich meebrengt en wat voor een partijen er allemaal terug 
moeten komen voor dat te maken en wat dat allemaal wel niet gaat kosten. Bijvoorbeeld 
wandje verplaatsten. 

Misschien is het een optie om bouwservice persoonlijke wensen te laten uitvoeren, na de 
oplevering. 

Er wordt bij het maken van een prijs over veel dingen heen gekeken. Deze worden dan 
niet meegenomen in de prijs. 

Gevolgen: sommige wijzigingen hebben grote gevolgen, bijvoorbeeld luxe 
appartementen in Maastricht. Ruwbouw ligt een dag stil omdat de elektricien een dag 
werk heeft. Kost veel tijd en geld. 

Niet te ver gaan, je bent een seriebouwer. Anders beter overgaan tot een particuliere 
bouwer. 

Men moet de trein kunnen laten lopen tijdens de bouw. Een ingrijpende wijziging 
verstoort het hele proces. 

Deadlines kunnen nooit vroeg genoeg zijn. Minimaal 4 weken. 

De aanlevering van wijzigingen en communicatie hangt volledig af van de 
kopersbegeleider. Sommige voeren goed overleg, andere doen geheel op hun eigen 
houtje. Er moet meer feedback plaatsvinden over het wel en niet kunnen van bepaalde 
wensen of wijzigingen. 

Consequent zijn is heel belangrijk, gebeurt ook niet altijd. 

Er wordt één kijkmiddag gehouden, maar kopers kunnen op woensdagmiddag een 
afspraak maken om te komen kijken. Maar niet iedere week. Blijft een grote investering 
wat de mensen gedaan hebben. 

Communicatie en informatiestromen verschilt per onderaannemer of showroom. De ene 
zet zich volledig in en is gedreven. Anderen doen dat weer minder. 

Jan Gerards 

De kopersbegeleiding is goed. De overdracht van de kopersbegeleiding is alleen niet goed 
verlopen. 

Als iets onduidelijk is van een wijziging, wordt het gewoon teruggestuurd. Er wordt dan 
niks gemaakt. 

Er staat informatie in stukken, waar de uitvoerder niks aan heeft. Er staat informatie in 
over het standaard pakket. Roept soms vragen op, weet niet wat hij ermee moet, 
twijfels. 

De koper moet beter voorgelicht worden. Bijvoorbeeld door het maken van schetsen hoe 
iets uit komt te zien. En niet alleen plattegronden, koper komt voor verassingen te staan. 
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Resultaten interview werkvoorbereiding 

De werkvoorbereiding bepaald de deadlines. Vooral de eerste dingen zoals de fundering 
zijn belangrijk, de rest maakt niet zo veel uit. 

Het contact met kopersbegeleiding verloopt via de projectleider. 

Als een bepaalde persoonlijke wens valt binnen een deadline is alles mogelijk en zorgt 
niet voor problemen in de voorbereidingen. 

Communicatie is meestal het probleem, er moet vantevoren goed afgesproken worden 
waar je aan toe bent. 

Kopersbegeleiding splitst alles naar bakken, dit gebeurt meestal niet goed, wat veel extra 
werk voor de werkvoorbereiding is. Dit komt vooral door een tekort aan bouwkundige 
kennis bij de kopersbegeleiding. Deze activiteiten moeten ongeveer drie keer per project 
worden uitgevoerd en kost iedere keer voor een ervaren werkvoorbereider twee dagen. 
De software is hier ook voor een deel schuld aan, deze is niet optimaal. 

De afhandeling van het budget gaat ook nog niet goed. Het toevoegen van het budget 
aan de werkbegroting. 

Resultaten interview calculatie 

De wisseling van kopersbegeleider is niet goed gegaan. Dingen wat afgesproken waren 
zijn niet goed doorgegeven, dit zorgt voor problemen. 

Het werk en handelingen voor de calculatie valt wel mee, zijn wel veel handelingen en 
geloop. 

Met het nieuwe kraan programma verwachten ze geen problemen meer. Er is geen 
geloop meer en communicatiefouten worden voorkomen. 

Niemand op het bedrijfsbureau weet eigenlijk wat er over blijft na een project. 
Onduidelijk wat er precies aan geld binnenkomt en betaald wordt. 

Communicatie moet beter. Er moet duidelijk afgesproken worden wat er wel en niet 
gedaan moet worden, wanneer, etc. 
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4 Interviews onderzoeksfase 

Resultaten interviews uitvoerders 

Meerdere kopersgesprekken gewenst. 
Liefst voor iedere deadline. 

Kopers vaker en beter op de hoogte houden met bijvoorbeeld een nieuwsbrief. Om de 4 
weken. 

Kopersbegeleiders moeten meer kennis hebben. Zodat ze goed kunnen doorvragen wat 
de koper precies wil en ze goede antwoorden kunnen geven op vragen van de kopers. 

Meerwerkprijzen, opslagen niet laten zien aan de kopers. Of goed uitleggen waarom, 
zodat ze het begrUpen. 

Zoals de deadlines nu georganiseerd zijn, zijn ze perfect. Het optimum is op deze manier 
bereikt. 

Zijn niet voor kijkmiddagen. Vinden de kopers maar lastig op de bouw. Wie regelt dit 
allemaal? Misschien een modelwoning bouwen op de bouwplaats of gebruik maken van 
een digitale showroom. 

Onverkochte woningen casco uitvoeren. Laat de kopers maar later alles zelf aanpassen. 

Opleveringsduur is 1,5 uur. Een speling van een half uur inlassen om vertragingen en 
gejaagde opleveringen te voorkomen. 

Communicatie met showrooms: duidelijke afspraken maken en showrooms moeten zich 
daaraan houden. Doen ze dit niet, dan op de zwarte lijst zetten. Nadeel is dat deze 
zwarte lijst niet gebruikt wordt. 
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Resultaten interviews kopersbegeleiders 

Twee beluren per week, 
Dinsdag en donderdag, 
In de middag, 
Mail moet binnen een week beantwoord zijn, soms kan het door drukte langer duren. 
Koper dan daarover op de hoogte houden. 

Meer kopersgesprekken uit klantvriendelijkheid toepassen. Om gemaakte keuzes nog een 
keer door te nemen. Zo worden fouten voorkomen en koper is tevreden. 

Iedere 4 weken een kijkmiddag is gewenst. 
Kopersbegeleider en uitvoerder moeten dan aanwezig zijn. In het begin van het 
uitvoeringstraject ook de makelaar. 

Deadlines zijn goed georganiseerd, is optimaal zo. 
Moet wel goed aan de kopers voorgelicht worden waarom de deadlines zo georganiseerd 
zijn, zodat ze het kunnen begrijpen waarom sommige keuzes in een vroeg stadium 
gemaakt dienen te worden. 

Kopers op de hoogte houden en bij de bouw betrekken door een nieuwsbrief iedere 4 
weken de deur uit te doen. Eén A4, 2 kanten bedrukt met algemene informatie. 

Er moeten meer concrete opties in een koperskeuzelijst worden meegenomen. Zoals 
dakkapel, aanbouw, etc. individuele wensen voorkomen en goedkoper kunnen 
aanbieden. Doordat meegenomen kan worden in de ontwerpfase. 
Ook indelingswijzigingen zijn een optie. 

Kopersbegeleiding eerder en meer betrekken bij projectteam, zodat er eens in de 4 
weken om de tafel wordt gezeten om dingen door te spreken. Communicatie met PL en 
PM voorloopt zo een stuk beter. 
Kopersbegeleider moet door de PL meer op de hoogte worden gehouden door de PL. 

Makelaar moet geen antwoorden geven op vragen over wijzigingen, deze moeten 
teruggelegd worden. De makelaar moet hiertoe verplicht worden in de 
ma kelaa rsoverd racht. 
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Resultaten interviews backoffice 

Informatie die interen uitgewisseld moet worden: 
NAW gegevens, 
Verkochte kavels, 
Opties, 
Bouwtypes, 
Meer- en minderwerk, 
Begroting, 

Bijlagen 

Ergste communicatiebreuk is tussen PL en PM die moeten om de 4 weken met KBG om 
de tafel zitten in de projectteamvergaderingen. 

Meer tijd vrijmaken voor koperskeuzelijst te maken. 
2 lijsten maken. 1 met grote opties bij makelaar invullen. Andere later bij KBG. 

Duidelijker met kopers communiceren via nieuwsbrief. Meer op de hoogte houden, 
ongeveer 1 keer per maand. 

Onverkochte woningen is het beste casco opleveren. Andere opties zijn er niet echt. Ziet 
niet echt gebeuren dat er een andere bouwmethode wordt toegepast. 
Meer loze leidingen aanbrengen, trend volgen. 

Deadlines zijn prima. 

Opslagen bij meerwerk niet laten zien of heel goed kunnen uitleggen waarom ze er zijn. 

Tekeningen: 

Rood: 
Groen: 
Blauw: 
Zwart: 

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

Uitvoerders moeten beter meewerken. Ze moeten ervan bewust worden gemaakt dat het 
belangrijk is dat wensen van de koper worde uitgevoerd. 
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Resultaten interviews projectvoorbereiding 

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 basislUst 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 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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