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Voorwoord 

Een ziekenhuis in private handen. Met de verkoop van het Slotervaartziekenhuis aan 
een private investeerder in 2006, was het eerste commerciële Nederlandse ziekenhuis 
een feit. Dit nieuwsbericht was voor mij aanleiding om me eens te verdiepen in de 
inmenging van private partijen in van oudsher publieke bolwerken. Wat bleek, in 
Engeland werden al jaren scholen, ziekenhuizen en gevangenissen gebouwd. Ik 
kende publiek-private samenwerking al wel, maar associeerde dit verschijnsel toch 
vooral met de Betuwelijn of de VINEX-locaties. Dat dit ook kon bij publieke diensten 
was nieuw voor mij. Sindsdien heb ik het onderwerp eigenlijk niet meer losgelaten. 

Deze afstudeerscriptie is natuurlijk het resultaat van 8 maanden hard werken. Maar 
bovenal was het werken aan iets interessants dat ook nu nog steeds relevant is. 
Steeds meer publieke taken worden geprivatiseerd, in steeds weer andere publieke 
domeinen. Mijn eerste idee was om inderdaad "iets" met ziekenhuizen te doen, zou 
het Engelse voorbeeld in Nederland gevolgd kunnen worden? Maar tot nu toe is het 
Slotervaartziekenhuis een uitzondering gebleken. Door steeds verder te kijken en het 
verschijnsel te proberen begrijpen aan de hand van interacties, ben ik op een klein 
maar erg boeiend onderzoeksgebied uitgekomen. Ik ben blij dat het er op zit, maar 
net zo blij dat ik zo'n leuk onderwerp had. 

Geen scriptie lijkt zonder woord van dank te kunnen, dus daar ga ik. AT Osborne 
heeft mij vanaf het begin erg veel vrijheid en mogelijkheden gegeven om aan dit 
onderzoek te werken. Als bedrijfsbegeleider heeft Bert van Griensven mij erg goed 
geholpen door steeds stukken te lezen en regelrnatig de voortgang te bespreken. 
Vanuit de universiteit wil ik Wim Schaefer en Erik Blokhuis bedanken, omdat ze mij 
aan de gang lieten gaan met dit onderwerp en steeds erg toegankelijk voor 
commentaar zijn geweest. Chris Snijders, hoewel geen "officiële" begeleider, wil ik 
tot slot ook bedanken voor zijn inbreng. Zijn ervaring met de vignetmethode en 
kritische blik heeft mij erg geholpen. Naast deze begeleiding, wil ik ook vooral mijn 
proeflezers bedanken. Hierdoor is, in korte tijd, deze scriptie geworden tot wat het 
nu is. Hun commentaar en aanvullingen hebben het verslag echt verbeterd. Huub, 
Stein, Corence, Annette en Willern: bedankt! En dan mag ik er natuurlijk twee niet 
overslaan. Mam, bedankt en Lon, bedankt voor de slaapplek als ik naar stage moest. 

Tot slot was ik binnen (en buiten) AT Osbome niet de enige afstudeerder. De CME
hoek en de Italiaanse-bollen kar rnaakten het eenzame afstuderen een stuk leuker. En 
gelukkig was ik niet de enige die wilde/moest afstuderen, soms ging het nergens 
anders over ... 

Matthijs, januari 2008 
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Samenvatting 

Naar Brits voorbeeld, is de Nederlandse overheid begonnen met het stimuleren van 
geïntegreerde contracten in de utiliteitsbouw. Het Engelse PFI is voor Nederland 
vertaald in DBFMO (design, build, finance, maintain en operate). Dit zijn contracten 
waar een consortium van partijen een langdurige verantwoordelijkheid krijgt over de 
opdracht, ook na oplevering. Naast het ontwerp en de bouw van het project, waarbij 
de architect aan de zijde van de opdrachtnemer zit, zal het consortium ook de 
financiering op zich moeten nemen. Verder wordt na oplevering door het consortium 
een pakket aan onderhoudsdiensten en facility management geleverd. De 
opdrachtgever betaalt dit consortium voor de beschikbaarheid van het gebouw en de 
geleverde diensten, op basis van gestelde prestatie-eisen. Om duurzaamheid en 
innovatie te stimuleren, wordt de opdracht functioneel gespecificeerd. 

In dit onderzoek is op zoek gegaan naar de wisselwerking tussen het complexe 
contract dat zo ontstaat en een complexe opdrachtgever. Deze opdrachtgever werd 
daarbij als uitgangspunt gezien van een interactie van hem met het 
opdrachtnemende consortium. 

De vraag wordt beantwoord wat invloed heeft op contractuele flexibiliteit voor een 
opdrachtgever en of er verschil bestaat tussen een "geïntegreerde" en een 
"traditionele" situatie. Uit interviews en een literatuurstudie bleek namelijk een 
twijfel over deze flexibiliteit in het geval van een DBFMO contract. Omdat deze 
contracten veelal door een complexe opdrachtgever zullen worden toegepast is hier 
echter wel behoefte aan. Het zullen grote (semi-)publieke of private opdrachtgevers 
zijn, die zowel in de organisatie zelf als in hun omgeving veel krachten kennen. Er 
kan bovendien spanning ontstaan tussen de projectorganisatie en de lijnorganisatie 
door deze dynamiek aan opdrachtgeverzijde. Daarom is een wijzigingssituatie 
beschreven waarin de opdrachtgever iets in ontwerp, bouwvolume, diensten-aanbod 
of functie van zijn gebouw wil veranderen zodanig dat het betalingsmechanisme 
dient te worden aangepast. Dit, terwijl het project al in de operationele fase is. 

Begrippen uit de speltheorie en onderhandelingstheorie zijn gebruikt om de situatie 
die dan ontstaat te beschrijven. De opdrachtgevende partij is als uitgangspunt 
genomen en zijn onderhandelingspositie wordt geschetst aan de hand van 9 
variabelen: 

De mate waarin er tijdsdruk bestaat; 
De mate waarin de vertegenwoordiger van de opdrachtgever verbonden is 
aan de lijnorganisatie van deze opdrachtgever; 
De mate waarin de opdrachtgever over reële opties beschikt; 
Hoe hoog de opdrachtgever het bestaande afbreukrisico inschat; 
Hoe hoog de huidige waarde van het gebouw nog is; 
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Hoe de relevante kennis is verdeeld tussen opdrachtgever en opdrachtnemer; 
Of de opdrachtgever een positieve of negatieve marktreputatie heeft; 
Of de opdrachtgever wel of geen relevante ervaring heeft; 
Of de opdrachtgever wel of geen belang heeft bij toekomstige samenwerking 
met de opdrachtnemer. 

Bovendien wordt onderscheid gemaakt tussen een traditionele situatie, met 
meerdere losse contracten met al dan niet verschillende opdrachtnemers, en een 
geïntegreerde situatie met slechts één opdrachtnemend consortium. Met deze 10 
variabelen bleken 1024 unieke situaties mogelijk, die door middel van vignetten aan 
de respondenten (ervaren adviseurs . die de rol van opdrachtgever moesten 
aannemen) werden voorgelegd. 

Hen werd vervolgens gevraagd om de situatie op drie punten te beoordelen: 
Kans dat tot een akkoord over de wijziging wordt gekomen; 
De voorwaarden waaronder dit akkoord er zou komen; 
De snelheid waarmee dit akkoord er zou komen. 

De resultaten die uit de toegepaste meervoudige regressie-analyse naar voren 
kwamen, laten zien dat niet elk van de 10 genoemde variabelen even belangrijk is 
voor de mogelijkheden van een opdrachtgever om inderdaad zijn contract/gebouw te 
wijzigen. Bovendien zijn niet alle gevonden verbanden even goed beïnvloedbaar 
door een opdrachtgever. 

De resultaten lieten een voorzichtige bevestiging zien dat er inderdaad twijfel onder 
de respondenten bestond over de flexibiliteit van DBFMO contracten. Daarnaast 
bleken vooral het hebben van reële opties en het voorkomen van tijdsdruk een 
positieve invloed te hebben op de onderhandelingspositie van een opdrachtgever. 
Drie aanbevelingen zijn op basis hiervan gedaan: 
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Een minder geïntegreerd contract (zoals DBMO) zou de twijfel wellicht 
verminderen. Door het wegvallen van allerlei financieringsconstructies is dan 
misschien meer mogelijk. Afgewogen moet worden of dit opweegt tegen het 
gebrek aan financiële prikkels voor het consortium. 
Market testing, waarbij voor een wijziging een nieuwe uitvraag wordt 
uitgeschreven, zal een relevanter middel moeten worden. De opdrachtnemer 
moet vertrouwen dat hij bij deze uitvraag wint van losse aanbiedingen, als de 
opdrachtgever dit middel vaker inzet. 
Tot slot is het belangrijk om kennis te verankeren en geen "adviseur
gedreven" organisatie in te stellen. De menselijke kant werd beschouwd als 
erg belangrijk en door het continueren van kennis zullen de mogelijkheden 
beter en eerder bekend zijn bij betrokkenen. 
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1 Introductie 

Publiek-private samenwerking (PPS)*1 is al jaren onderwerp van discussie in 
Nederland. Vele academische publicaties en grote aantallen artikelen in dag- en 
weekbladen beschrijven de Nederlandse ervaringen. In de praktijk echter lijkt het 
kleine aantal projecten (lees: de lage deal-flow) in contrast te staan met al deze 
aandacht van media en wetenschappers. Er wordt een beeld gecreëerd alsof de 
Nederlandse overheid koste wat kost het concept van PPS willaten slagen. PPS als 
doel op zichzelf om toch vooral niet weer in de valkuilen van de bouwfraude te 
lopen. Een ezel... Deze discussie is echter niet het onderwerp van dit 
afstudeeronderzoek. Zij was wel de directe aanleiding om in dit onderzoek PPS als 
doellos te laten en te kijken naar de voor- en nadelen van het middel PPS. Het doel 
blijft immers om meerwaarde in de gebouwde omgeving te behalen, met welk 
middel dan ook. In Groot-Brittannië wordt nu al overwegend succesvol gebouwd 
aan ziekenhuizen, scholen en overheidsgebouwen in samenwerking met private 
partijen. Het Engelse Private Finance Initiative (PFI)* is voor de Nederlandse situatie 
vertaald in DBFMO* (Design, Build, Finance, Maintain en Operate). 

DBFMO contracten, de meeste verregaande vorm van geïntegreerd contracteren, 
worden vaak als een vorm van PPS beschouwd. Zelfs de Rijksgebouwendienst, die 
optreedt als opdrachtgever namens overheden, beschouwt ze als een vorm van PPS. 
(Rijksgebouwendienst, 2008) Toch zijn deze contracten onvergelijkbaar met PPS 
contracten in de infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Het is iets geheel nieuws en 
vraagt veel specifieke kennis en ervaring, waardoor het nog relatief duur is om 
projecten op deze rnanier te realiseren. Door de Rijksgebouwendienst en de industrie 
wordt daarom getracht zoveel mogelijk kennis te ontwikkelen en de transactie
kosten* te verlagen, waar mogelijk door standaardisering. Hiervoor zijn in de eerste 
plaats meer projecten nodig die daadwerkelijk alle fases van initiatief tot en met 
exploitatie binnen een geïntegreerd contract doorlopen. 

Engelse ervaring leert dat dit soort projecten beter en goedkoper gerealiseerd kan 
worden dan traditioneel gerealiseerde projecten. Ook is in veel gevallen een betere 
beheersing gebleken van de bouwplanning. (Partnerships UK, 2006) Tot slot biedt de 
lange contractduur de mogelijkheid om meer aandacht aan duurzaamheid te 
schenken, gezien de vaak langere terugverdientijden van duurzame oplossingen. 

1 In bijlage I staat een verklarende begrippenlijst, met alle begrippen die met een* zijn gemarkeerd in de tekst. 
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Mogelijke opdrachtgevers zullen overtuigd moeten worden van deze voordelen van 
geïntegreerd contracteren. Alleen dan zal het vertrouwen kunnen groeien dat deze 
benadering werkt en niet onnodig omslachtig is. Het imagoprobleem is wat dat 
betreft tweeledig. Ten eerste zijn DBFMO contracten géén PPS en is een "standaard" 
contractverhouding mogelijk, tussen een vragende partij en een aanbieder. Daarbij is 
het imago van PPS niet even positief in Nederland. Karakteristieken van de publiek
private samenwerkingen zijn narnelijk niet altijd juist afgestemd geweest op 
projecteigenschappen, met als gevolg valse verwachtingen. (van Twist, 2002) 

1.1 DBFMO in de politiek 

In 2002 stelde de toenrnalig Minister van Financiën voor om een significant aantal 
pilot-projecten te starten, in infrastructuur en utiliteitsbouw. (Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, 2003) Dit kwam echter niet direct van de grond en daarom is in 2005 
besloten om bij projecten met een investeringswaarde van meer dan 25 miljoen euro, 
verplicht een publiek-private camparator (PPC) uit te voeren. Hierbij wordt een, 
vooral bedrijfseconomische maar ook kwalitatieve, vergelijking gemaakt tussen 
traditionele en geïntegreerde uitvoering. Bovendien wordt de hele contractperiode 
beschouwd, door alle kosten terug te rekenen naar één Netto Contante Waarde. Bij 
duidelijke meerwaarde van een geïntegreerde oplossing, ligt toepassing hiervan voor 
de hand. (Rijksgebouwendienst, 2006b) De verplichte toets boven een 
investeringswaarde van 25 miljoen euro, geeft aan dat alleen grote projecten in 
aanmerking komen voor een DBFMO contract. Alleen grotere (en daarmee 
complexere) organisaties zullen de middelen en de behoefte hebben om zulke 
grootschalige projecten te realiseren. 

In Nederland richten politieke overwegingen voor het gebruik van PPS, en dus van 
geïntegreerde contracten in de utiliteitsbouw, zich vooral op de beschikbaarheid en 
kwaliteit van maatschappelijke voorzieningen. De gedachte is dat de management
kwaliteiten en innovatieve kracht van de private sector, samen met kennis van de 
overheid, leiden tot een grotere maatschappelijke meerwaarde. De overheid zal zo 
bovendien een voorbeeld willen stellen voor marktpartijen, in de vorm van private 
opdrachtgevers. De overheid is zich bewust dat PPS een nieuwe werkwijze en 
benadering vergt. Echter, een vlakke leercurve door een te klein aantal projecten is 
niet toereikend om voldoende kennis en overtuigingskracht te ontwikkelen. 

Verschillende haalbaarheidstudies, in samenwerking met de Rijksgebouwendienst, 
hebben uiteindelijk geleid tot vier pilot-projecten. Ook hebben enkele scholen en 
ziekenhuizen studies laten uitvoeren en is in 2006 het Montaigne Lyceum 
opgeleverd. Deze school is daarmee het eerste project in de utiliteitsbouw dat met 
een geïntegreerd contract is gerealiseerd. (Ministerie van Financiën, 2007) Van de 
pilots is tot nu toe enkel het Ministerie van Financiën al in de uitvoeringsfase. 
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1.2 Samen zonder samenwerking 

Omdat het onderscheid tussen opdrachtgever en opdrachtnemer blijft bestaan bij 
DBFMO contracten (tussen hen wordt een privaat contract gesloten) volgt er geen 
echte samenwerking. (Rijksgebouwendienst, 2006b) Aanbestedingswetgeving biedt 
hiertoe slechts beperkte ruimte. Eenmaal in de exploitatiefase zullen werknemers van 
de opdrachtgevende organisatie en het opdrachtnemende consortium, natuurlijk wel 
in zekere zin samen met elkaar werken. De contractuele relatie blijft echter bestaan, 
met duidelijk onderscheid in rollen, taken en verantwoordelijkheden. Dit is niet per 
definitie een nadeel, utiliteitsbouw vraagt nu eenmaal minder om samenwerking 
tussen verschillende opdrachtgevers en opdrachtnemers. Vaak zijn er minder 
partijen bij betrokken en ook zijn er minder complicerende omgevingsinvloeden. Dit 
maakt het delen van risico's door samenwerking minder urgent. 

Daarmee wordt de interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer niet minder 
belangrijk. Het betreft hier een (semi-)publieke opdrachtgever die, met grotendeels 
publiek geld, over langere tijd huisvesting en diensten afneemt van een marktpartij. 
Dit lijkt natuurlijk op afhankelijkheid, zonder direct de negatieve bijklank te willen 
benadrukken. Ook Van Twist (2002) stelt dat deze afhankelijkheid bij elke interactie 
hoort, ook bij een langdurige relatie als een DBFMO contract. Partijen zullen politiek
strategisch gedrag gaan vertonen om zo ten koste van de tegenpartij voordeel te 
behalen. Men verplaatst zich daartoe in de vermoedens en verlangens van de 
tegenpartij. Later zal blijken dat Van Twist hier heel dichtbij een algemene definitie 
van de speltheorie komt. Deze zal dan ook in een later hoofdstuk gebruikt worden om 
de interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer bij DBFMO contracten te 
kunnen beschrijven. 

1.3 V raagstelling 

Drie onderwerpen, en hun onderlinge relaties, vormen de basis van dit 
afstudeeronderzoek. Het eerste, zoals in de aanleiding is aangegeven, behelst het 
verschijnsel geïntegreerde contracten in de Nederlandse utiliteitsbouw. Gezien de insteek 
die de Rijksgebouwendienst volgt, is hierbij gekozen voor DBFMO contracten. De 
eerste pilot-projecten op dit gebied zijn opgezet door (semi-)publieke 
opdrachtgevers. De voortrekkersrol van de overheid en de voordelen die 
geïntegreerde contracten bieden, sluiten andere opdrachtgevers echter niet uit. Een 
zekere schaalgrootte zal wel noodzakelijk blijken. Daarom is het tweede onderwerp: 
complex opdrachtgeverschap. Complexiteit wordt hierbij veroorzaakt door bijvoorbeeld 
organisatiegrootte of besluitvormingsstructuren. Tot slot wordt de interactie tussen 
opdrachtnemer en opdrachtgever bij een geïntegreerd contract beschreven in termen 
van de speltheorie en onderhandelingstheorie. 
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De eerste fase van het onderzoek was vooral een oriëntatie op deze drie 
onderwerpen, om zo te komen tot een probleem in dit domein. De vraagstelling (die 
in hoofdstuk 5 wordt aangescherpt) was aanvankelijk: 

Laten relevante knelpunten, als gevolg van complex opdrachtgeverschap bij een 
geïntegreerd contract, zich beschrijven en analyseren door speltheoretische begrippen? 

De algemene doelstelling van dit onderzoek wordt daarmee: 

Een beter begrip verkrijgen van de interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, 
als gevolg van complex opdrachtgeverschap bij een geïntegreerd contract. 

1.4 Leeswijzer 

De opbouw van dit verslag lijkt op wat Yin (1989) een Theory-building structure 
noemt, waarbij in de drie nu volgende hoofdstukken steeds een bouwsteen van het 
model wordt beschreven. Op een explorerende wijze wordt zo de relevantie 
opgebouwd om de uiteindelijke probleemstelling te kunnen verantwoorden. 
Hiervoor was het van belang een aantal deelvragen te beantwoorden. Ten eerste 
moest gekeken worden welke begrippen en aannarnes uit de speltheorie bruikbaar 
zouden kunnen zijn om interacties en onderhandelingen tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer te beschrijven. Vervolgens moest het begrip "complex opdracht
geverschap" worden geoperationaliseerd in onderzoekbare implicaties voor het 
geïnitieerde project. Dit gold ook voor het concept van "geïntegreerde contracten", 
alleen werd daar juist gekeken naar de implicaties voor een opdrachtgever. 

Met deze bouwstenen is een model opgesteld, dat één specifiek knelpunt in de relatie 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer in een DBFMO contract onderzoekbaar 
maakt. In dit model wordt de flexibiliteit van dit soort contracten, tijdens de 
operationele fase van een project, beschreven. 

De drie bouwstenen (hoofdstukken 2, 3 en 4) en het conceptueel model (hoofdstuk 5), 
vormen samen het eerste deel van dit onderzoek. Hier wordt naar het uiteindelijke 
onderzoeksrnodel toegewerkt. Daarna volgt een beschrijving van de gebruikte 
vignetmethode (hoofdstuk 6). De resultaten worden in hoofdstuk 7 samengevat en 
deze resultaten worden vervolgens geïnterpreteerd, om tot relevante conclusies te 
kunnen komen (hoofdstuk 8). Tot slot wordt stilgestaan bij mogelijke beperkingen 
van dit onderzoek en interessante vervolgvragen op dit onderzoek. 

De haastige lezer kan na deze introductie het beste de deelconclusies (laatste 
paragraven van hoofdstuk 2 t/rn 4) lezen. Dit is een goede basis om daarna hoofdstuk 
5 (modelvorming) en 8 (conclusie) te lezen. 
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2 Speltheorie en onderhandelingen 

In dit hoofdstuk zullen begrippen uiteengezet worden, waarmee de relatie tussen 
opdrachtgever en opdrachtnemer goed te beschrijven is. Zoals in de inleiding al is 
aangegeven zal bij een geïntegreerd contract niet noodzakelijkerwijs ook 
samenwerking optreden. Een DBFMO contract is niet altijd een vorm van PPS. De 
wederzijdse afhankelijkheid van beide partijen, gecombineerd met soms 
tegenstrijdige belangen, maakt het speltheoretisch begrippenkader een goede manier 
om de interactie tussen deze twee partijen te beschrijven. Nadruk zal hierbij liggen 
op de interactie en de gevolgen hiervan voor de opdrachtgever. 

Om te beginnen zal een korte introductie van de speltheorie in zijn algemeenheid 
gegeven worden, als basis voor een aantal relevante onderwerpen voor de situatie in 
een geïntegreerd contract. Er wordt geschetst hoe een bepaalde houding tegenover 
risico's van invloed kan zijn op het gedrag. Daarna zal rationaliteit aan bod komen 
en ook een mogelijk gebrek hier aan. Het derde onderwerp waar dieper op in gegaan 
wordt is het zogenaamde satisficing. Incomplete contracten zijn als een toepassing 
hiervan te zien. Het laatste deel van het hoofdstuk beschrijft de factoren die in de 
literatuur genoemd worden als van invloed op de onderhandelingspositie van een 
partij. 

2.1 Introductie speltheorie 

Voor goede beslissingen is het nodig dat iedere beslisser anticipeert op de beslissing 
van anderen. Beslissingen gaan daarom gepaard met onzekerheid. De speltheorie is 
er om deze interactieve beslissingen beter te begrijpen. (McMillan, 1992) 

Uitgangspunt van de speltheorie is, dat situaties worden beschreven en geanalyseerd 
waarin meerdere personen (in de speltheorie: spelers) tot beslissingen komen. Hierbij 
staan de interacties tussen de personen centraal, waarbij elke persoon zijn eigen 
nutsfunctie maximaliseert op basis van kennis of verwachtingen over de handelingen 
van de anderen. De nutsfunctie bepaalt hierbij de uiteindelijke uitbetaling aan een 
speler. Een beslissing is dus ook afhankelijk van de beslissingen van de ander. De 
speltheorie beschrijft situaties van samenwerking of conflict in mathematische 
modellen en gebruikt deze modellen om de situatie te analyseren. (Slikker, 2007) 
Toepassingsgebieden liggen vooral in de economie en wiskunde, maar ook 
sociologen, politicologen en bedrijfskundigen maken gebruik van speltheoretische 
inzichten. (Thuijsman, 2005) 
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Een eerste onderscheid is dat tussen coöperatieve en niet-coöperatieve speltheorie. 
De eerste richt zich op welke coalities gevormd kunnen worden om de winst te 
verdelen. Het is een onderhandeling zonder beperkingen, met de verwachting dat de 
partijen er wel uit zullen komen. De niet-coöperatieve speltheorie daarentegen laat 
zien welke overeenkomsten mogelijk zijn en dus ook of een bepaalde overeenkomst 
al dan niet wordt aangegaan door een partij. De nadruk ligt hierbij op beschikbare 
strategieën voor een partij. Een strategie wordt gebaseerd op de beschikbare 
informatie, de spelregels en de dan mogelijke acties van deze partij. 

Evenwichtsituaties beschrijven de uitkomsten die door niet-coöperatieve modellen 
voorspeld worden. Bijvoorbeeld het zogehete Nash equilibrium, dat voor elke speler 
de voorspelde beste actie geeft afhankelijk van de voorspelde beste acties van de 
andere spelers. Een meer gedetailleerde beschrijving dus dan bij coöperatieve 
speltheorie, waar enkel de spelers en uitbetalingen als ingrediënten worden gebruikt. 
(Gibbons, 1997; Hendrikse, 1998; Slikker, 2007) 

Door gelijktijdige of sequentiële (zich herhalende) beslissingen te onderscheiden, 
kunnen veel verschillende situaties beschreven worden. Bij sequentiële spellen 
spelen bedreigingen en beloftes een grote rol bij het bepalen van toekomstig gedrag 
van de partijen. Reputaties kunnen worden opgebouwd, onderhouden en benut. Ook 
kan korte termijn winstbejag worden afgestraft door een tegenpartij, waardoor de 
continuïteit wordt verbroken. De afweging is dan of de huidige winst opweegt tegen 
de toekomstige verliezen als gevolg van de beëindigde relatie. Dreigingen om de 
relatie af te breken kunnen bovendien meer of minder reëel zijn en zelfs een vorm 
van samenwerking kan volgen uit het herhaaldelijk spelen. Deze verscheidenheid in 
mogelijke situaties wordt als reden genoemd waarom juist sequentiële modellen een 
groot toepassingsgebied kennen. (McMillan, 1992; Gibbons, 1997) 

2.2 Risico 

Met betrekking tot het nemen van risico's in een niet-coöperatief spel, is een 
belangrijk onderscheid dat tussen zuivere en verwachte uitbetalingen en zuivere en 
verwachte acties. Acties en uitbetalingen laten zich namelijk beschrijven met een 
kans (i.e. een modellering van onvolledige informatie) dat deze actie of uitbetaling 
zich ook daadwerkelijk voordoet. Dit houdt dus een zeker risico in: de partij zal 
slechts met een zekere kans een bepaalde uitbetaling krijgen. Risiconeutraliteit, een 
attitude die niet beïnvloed wordt door risico's, betekent dat een partij hiermee geen 
rekening houdt. Het onderstaande voorbeeld laat dit zien. (Thuijsman, 2005) 
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Keuze: 
~ Yz kans op 10.000 winnen 
~ Y. kans op 10.000 verliezen 

Netlo-Qpbrengst is 0. evenveel 
waard als met zekerheid 0. 

Keuze: 
~ i'2 kans op 10.001 winnen 
~ Y. kans op 10.000 verliezen 

Netto-opbrengst >0, meer waard 
als met zekerheid 0. 

De rationele keuze, uitgaande van rlsiconeutraJiteit, zou zijn om de 
rechter optie te nemen in plaats van met zekerheid 0. In hst dagelijks 

leven zullen maar weinigen het risico willen lopen om een zo groot 
bedrog te verliezen, enkel omdat de netto-opbrengst iets hoger dan 0 is. 

Figuur 2.1; waarom 
een volledig rationele 
keuze, dus uitgaande 
van risiconeutraliteit, 
vaak geen realistische 
keuze is. 

Risico is inherent aan elke beslissing die middelen verbind aan toekomstige winst; 
toekomstige opbrengsten zullen nooit volledige zeker zijn. Daarom betekent het 
voorkomen van elk risico (volledige risico-aversie) dat ook kansen op toekomstige 
winst worden tenietgedaan. Een goede beslissing is daarmee een afweging tussen het 
te nemen risico (gegeven de risico-aversie van de beslisser) en de kosten om het risico 
te verminderen. (McMillan, 1992) Verschillen in individuele risico-aversie liggen 
trouwens ook aan de basis van het fenomeen 'risico's bij hen die ze het beste kunnen 
dragen'; één van de steunpilaren van PPS en geïntegreerde contracten. 

2.3 Rationaliteit 

De eigenschap dat spelers rationeel zijn, dat wil zeggen dat zij altijd de 
eerdergenoemde eigen nutsfunctie zullen maximaliseren, kan leiden tot een 
evenwicht dat niet efficiënt is. (Hendrikse, 1998) Efficiëntie wordt hierbij 
gedefinieerd als een situatie waar geen mogelijkheden zijn om spelers beter te laten 
worden, zonder dat dit ten koste gaat van andere spelers. Een bekend voorbeeld van 
rationaliteit van beide partijen, zonder dat dit tot een efficiënte oplossing leidt, is het 
Prisoner's dilemma.* In feite is dit de tegenstelling tussen conflict en samenwerking, 
die besloten ligt in het rationeel volgen van alleen de eigen nutsfunctie. Met andere 
woorden: de spanning tussen een grotere taart (de efficiënte oplossing) en een groter 
eigen deel van de taart. (McMillan, 1992) 

Een rationele keuze kan ook gebaseerd zijn op onjuiste of onvolledige informatie. 
Asymmetrische informatie leidt tot een verkeerde inschatting van de strategie van de 
tegenspeler, doordat informatie (private information) over de waardering van de winst 
bewust of onbewust wordt achtergehouden of door het spel wordt gemaskeerd. De 
informatie krijgt hiermee zelf een zekere waarde. Dit onderschrijft de noodzaak van 
communicatie en van het leren van en reageren op gedrag van de tegenpartij. Het 
herhaaldelijk spelen van een spel kan hierover waardevolle informatie verschaffen en 
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zo de uiteindelijke efficiëntie vergroten. Spellen met incomplete informatie staan 
bekend als Bayesian games. (Gibbons, 1997) 

Behalve inefficiëntie door rationaliteit kan er ook inefficiëntie ontstaan door een 
gebrek hieraan. Beperkte rationaliteit betekent dat er een verschil bestaat tussen de 
complexiteit van een probleem en de cognitieve capaciteiten van een speler. De 
speler is dan niet in staat om alle relevante onderdelen van het probleem te 
benoemen. Dit kan worden opgelost door het probleem te vergemakkelijken door 
bijvoorbeeld automatisering van stappen. Ook zou de speler opgeleid kunnen 
worden. (Hendrikse, 1998) Een al te complexe situatie is eenvoudigweg niet met 
volledige rationaliteit te beschrijven. McMillan (1992) geeft het voorbeeld van de 
verkoop van het Empire State Building in New York begin jaren '60. Hier waren 
meer dan 100 advocaten bij betrokken, die 34 partijen vertegenwoordigden en een 
contract produceerden van meer dan 400 pagina's. 

2.4 Satisficing en incomplete contracten 

Een benadering die aansluit bij het idee van beperkte rationaliteit, wordt satisficing 
genoemd. Beperkte rationaliteit leidt er toe dat, bewust of onbewust, een beslissing 
genomen wordt die niet tot een optimaal resultaat leidt. Het resultaat is bevredigend 
in de zin dat het "goed genoeg" is. Wanneer een beslisser bewust is van zijn beperkte 
rationaliteit, zal hij ernaar streven een bevredigend resultaat te bereiken. Hij weet 
immers dat hij niet rationeel tot de optimale oplossing kan komen. Een oordeel op 
basis van gefragmenteerde kennis over iets dat in de toekomst ligt, zal nu eenmaal 
niet tot een bewuste keuze van die ene optimale oplossing leiden. In feite wordt de 
keuze versimpeld, zodat deze binnen de capaciteiten van de beslisser valt. Wat 
verder nog meespeelt is het verschil tussen het tegelijkertijd en achtereenvolgens 
kunnen vergelijken van alternatieven. Rationaliteit gaat uit van het gelijktijdig 
evalueren van alle alternatieven, terwijl satisficing betekent dat mensen het eerste 
alternatief kiezen dat "goed genoeg" is. (Brown, 2004) 

Maar wat is dan goed genoeg? In dit geval is iets goed genoeg wanneer relevante 
criteria presteren boven een zekere drempelwaarde. Dit kan net zo goed een ideale 
oplossing zijn als het optimale resultaat dat is, wanneer ook wordt meegewogen 
hoeveel inspanning het kost om een optimaal resultaat te behalen. Vooral voor 
onderhandelingen lijkt dit erg toepasbaar, omdat de striktheid van het optimale kan 
worden verlaten. Zo worden onderhandelaars flexibeler om keuzes los te laten en te 
reageren op de tegenpartij, om zo tot een consensus te komen. (Archibald, HilC 
Johnson en Stirling, 2006) Dit neemt niet weg dat ook bij satisficing een 
onderhandeling nog steeds op niks kan uitlopen wanneer de drempelwaarden niet 
worden behaald. 
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Het besef van satisficing vindt een toepassing in incomplete contracten. Crocker en 
Reynolds (1993) stellen in hun artikel, over aanbestedingen van het Amerikaanse 
ministerie van defensie, de aanname dat contracten per definitie incompleet zijn 
(door de onmogelijkheid om met alles rekening te kunnen houden) tegenover de 
bewuste keuze hierover. Het idee is dat je niet weet wat je niet weet, en dat je toch 
nooit een volledig dekkend contract kunt sluiten waarin met alles rekening wordt 
gehouden. Door bewust te kiezen voor een incompleet contract wordt niet meer 
gestreefd naar een volledig afgedekte contractuele relatie, maar naar een afweging 
van relevante zaken op basis van een kosten/baten analyse. Complexiteit van de 
omgeving, technische onzekerheid of een onduidelijke planning kunnen bijvoorbeeld 
zorgen voor een kostbaarder compleet contract. In het verleden vertoond 
opportunistisch gedrag kan juist leiden tot een wens naar meer compleetheid. De 
gewenste mate van (in)cornpleetheid is een belangrijke afweging bij het verminderen 
van transactiekosten. (Hart en Moore, 1988) 

Er zal dus vrijwel nooit sprake zijn van een optimaal contract. Men kiest een zo 
optimaal mogelijk contract waarin bewust zaken worden opengelaten die ook later 
kunnen worden opgelost. Omdat een dergelijk contract vraagt om meer onderling 
vertrouwen, draagt het besef van incomplete contracten bij aan een betere relatie 
tussen beide contractpartijen. 

2.5 Onderhandelingen 

"Onderhandeling" zou je als verzamelnaam kunnen beschouwen van een groep van 
bepaalde interacties tussen partijen. Meestal zal onderhandeld worden over de 
verdeling van iets, of over een of andere vorm van eigendom. Er zijn verschillende 
rnanieren om beslissingen te benaderen. Zo is besliskunde (decision analysis) 
prescriptief, terwijl gedragswetenschappen (behavioral decision making) meer 
beschrijvend van aard zijn. Speltheorie is te beschouwen als normatief. Raiffa, 
Richardson en Metcalfe (2002) beschouwen onderhandelen als een vierde vorm. Net 
als bij de speltheorie zijn er meerdere partijen die een beslissing nemen, maar bij 
onderhandelingen gebeurd dit gezamenlijk. De rnanier waarop Raiffa et al. (2002, pp. 
6-7) dit verschil uitlegt, geeft een goede definitie van onderhandelen: 

"Games involve multiple individuals rnaking separate decisions that interact 
The payoffs for each individual are dependent not only on their own decision 
but also on the decisions of the other individuals, and vice versa. Negotiations, 
in contrast, involve multiple individuals cooperating to arrive at a joint decision. The 
joint decision entails joint consequences, or payoffs, for each individual." [cursief 
toegevoegd] 
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Een onderhandeling begint bij een zeker "conflict": een tegenstelling. Hierbij is 
conflict niet negatief geformuleerd, maar creëert het de benodigde druk en motivatie 
om functioneel te kunnen zijn. Het hoeft dus niet voorkomen te worden door zeer 
gedetailleerde specificaties, maar kan juist het zoeken naar oplossingen versnellen. 
(Vaaland, 2004) In de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zal een conflict 
vrijwel altijd in het verschil tussen vraag en aanbod liggen en de voorwaarden 
waaronder deze worden afgestemd. Daarnaast kan een verschil in de waarneming en 
inschatting van de conflictsituatie door partijen, het conflict uitbreiden. 

De tegenstelling zal een onderhandeling tot gevolg hebben. Er is namelijk sprake van 
een situatie waarin voor beide partijen winst is te behalen. De opdrachtgever zal zijn 
vraag beter beantwoord kunnen zien, tegen extra omzet voor de opdrachtnemer. 
Men is het echter nog niet eens onder welke voorwaarden dit gaat gebeuren, ofwel 
hoe de winst verdeeld gaat worden. (Muthoo, 2000) Het resultaat dat uiteindelijk 
bereikt wordt en al dan niet acceptabel is voor beide partijen, is afhankelijk van vele 
factoren. Dit zijn bijvoorbeeld de onderhandelingsstrategie en -capaciteiten van de 
partijen en het gedrag van partijen, maar ook exogene situationele invloeden en het 
project zelf spelen een rol. (Ahadzi en Bowles, 2004) Bovendien zijn de procedure of 
vorm van een onderhandeling, zoals wie als eerste een bod mag doen, bepalend voor 
de afloop. (Muthoo, 2000) Het gemak waarmee tot een oplossing gekomen kan 
worden is ook onderdeel van het onderhandelingsresultaat: het vergroot de 
uiteindelijke winst door de inzet van zo min mogelijk tijd en moeite. 

Er vanuit gaande dat beide partijen zonder dwang akkoord gaan met een zeker 
resultaat, is dit onderhandelingsresultaat dus per definitie acceptabel voor beide 
partijen. Het gebied waar voor beide partijen acceptabele uitkomsten liggen, wordt 
de Zone Of Possible Agreement (ZOPA) genoemd. Dit resultaatgebied wordt 
begrensd door een maximaal haalbare efficiënte verdeling en de drempelwaarden 
voor beide partijen, onder welke een onderhandelingsresultaat niet gunstig is. 
(Linker grafiek in figuur 2.2) Er is echter maar een beperkte ruimte waarin beide 
partijen inderdaad tot een uitkomst zullen komen: een enigszins eerlijke verdeling 
van de totaal te genereren winst. (Rechter grafiek in figuur 2.2) 

Partijen kunnen samen de totale haalbare winst vergroten: creating, een oplossing die 
meer naar rechtsboven in de ZOPA ligt ten opzichte van de aanvankelijke oplossing. 
Opportunistisch gedrag kan leiden tot het vergroten van de eigen winst ten koste van 
de andere partij: claiming, een oplossing die meer naar linksboven of rechtsonder in 
de ZOP A ligt ten opzichte van de aanvankelijke oplossing. (Raiffa et al., 2002 en 
Murtoaro en Kujala, 2007) 
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Figuur 2.2; onderhandelingsruimte en een acceptabele, want eerlijke, verdeling. 

2.6 Onderhandelingspositie 

De onderhandelingspositie beschrijft de positie van een partij ten opzichte van de 
ander, als uitgangspunt van een zekere onderhandeling. Het is de macht die een 
partij bezit om de onderhandeling een zekere kant op te sturen. Deze uitgangspositie 
blijkt een grote invloed te hebben op het uiteindelijke resultaat, naast 
eerdergenoemde zaken als een onderhandelingsstrategie en de procedure of vorm 
van de onderhandeling. Muthoo (2000) noemt in zijn artikel zeven factoren die van 
invloed zijn op de onderhandelingspositie van een partij. Jongbloed (2004) komt in 
zijn afstudeeronderzoek (op basis van een aantal extra bronnen) tot nog twee extra 
variabelen. Overigens zijn dit geen negen strikt-onafhankelijke variabelen. Zo 
worden verbintenis met een achterban en onvolledige informatie door Muthoo (2000) 
genoemd als grootste oorzaken van vertraging, dat weer samenhangt met het 
(on)geduld van partijen. Hieronder worden de negen factoren en hun invloed op de 
onderhandelingspositie van een partij, kort toegelicht: 

2.6.1 Geduld tegenover haast 
In de eerste plaats is een onderhandeling an sich niet kosteloos, er gaan tijd en moeite 
inzitten van beide partijen. Daarnaast kan onderhandelen betekenen dat een 
oplossing met meerwaarde voor ten minste één partij, wordt uitgesteld omdat over 
de voorwaarden nog onenigheid bestaat. Er worden dus extra kosten gemaakt en er 
wordt minder winst genoten. Tijd kan verschillend gewaardeerd worden, maar de 
partij die een onderhandeling het langst kan en wil volhouden staat het sterkst in zijn 
schoenen. Ook de uiteindelijke verdeling van de winst is afhankelijk van de 
ondervonden tijdsdruk, aangezien een ongeduldige partij eerder voor een voor hem 
suboptimale verdeling zal kiezen. 
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2.6.2 Beschikbare reële opties 
Wanneer één van de partijen een alternatief heeft dat zo aantrekkelijk is dat er wat 
hem betreft niet noodzakelijkerwijs tot een oplossing hoeft te worden gekomen, 
versterkt dit zijn onderhandelingspositie. Alleen de mogelijkheid van een alternatief 
is dus niet voldoende, de verbetering moet zodanig zijn dat er een geloofwaardige 
dreiging is dat naar dit alternatief wordt overgestapt. Van belang hierbij is ook of de 
andere partij weet heeft van deze alternatieve opties van de tegenpartij, omdat de 
kennis hierover het strategisch gedrag van deze partij beïnvloedt. 

2.6.3 Verbintenis met een achterban 
Wanneer een onderhandelingspartij optreedt als vertegenwoordiger van een zekere 
achterban, kan deze achterban de inzet van haar vertegenwoordiger beïnvloeden. De 
verbintenis van een onderhandelaar kan vergroot worden door het vergroten van de 
negatieve gevolgen voor de vertegenwoordiger, bij een voor de achterban slechte 
uitkomst. Anderzijds kan een onderhandelaar zich ook verbinden met zijn achterban, 
door bijvoorbeeld een zeker resultaat toe te zeggen. Hierdoor wordt het lastiger dit 
vervolgens niet ook binnen te halen. Niet alleen de grootte van de verbintenis heeft 
invloed, ook de aard van de toezeggingen kan verschil maken wanneer deze 
bijvoorbeeld voor beide partijen tegengesteld zijn. De mate waarin een verbintenis 
invloed heeft, hangt af van de kosten die gemoeid zijn met het afkopen van een 
dergelijke verbintenis. 

2.6.4 Afbreukrisico 
Hierbij gaat het om het ns1co dat gebeurtenissen van buiten het 
onderhandelingsproces, de onderhandelingen noodgedwongen laten eindigen. Een 
onderhandelingspositie verbetert (verslechtert) wanneer de relatieve winst van een 
partij ten opzichte van de wederpartij toeneemt (afneemt) als gevolg van een 
dergelijke externe gebeurtenis. Een voorbeeld zou veranderende wetgeving kunnen 
zijn, waardoor het uiteindelijke doel van een samenwerking opeens verplicht of juist 
verboden wordt gesteld. Ook in relatie tot de risico-attitude van onderhandelende 
partijen, kan dit van invloed zijn op het onderhandelingsresultaat. Een partij die niet 
graag risico's neemt, zal een lagere winst eerder accepteren naarmate het risico 
toeneemt dat de onderhandelingen van buitenaf worden afgebroken. Daarmee zou 
namelijk de kans toenemen om met lege handen te komen staan. 

2.6.5 Waarde huidige situatie 
De opmerking dat door middel van onderhandelingen extra waarde zou kunnen 
worden gecreëerd impliceert dat ook de huidige situatie een waarde heeft. Het 
verschil tussen deze twee situaties kan van invloed zijn op de onderhandelings
positie, omdat een groter verschil wellicht meer druk legt op het behalen van het 
onderhandelingsresultaat. Ook het verschil in uitgangswaarde tussen de twee 
partijen is van invloed, omdat een lagere uitgangswaarde van een partij hem eerder 
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zal aanzetten om tot een akkoord te komen. Van belang hierbij is wel dat de 
alternatieve externe opties niet aantrekkelijk genoeg moeten zijn. 

2.6.6 Kennisverdeling 
Rationaliteit is in de speltheorie een centraal begrip, dat stelt dat een speler altijd de 
best mogelijke optie kiest gezien alle mogelijke opties van zijn tegenspeler. 
Asymmetrische informatie echter, leidt er toe dat dit lang niet altijd met zekerheid is 
te bepalen. Bovendien krijgt in dit geval de informatie zelf een zekere 
onderhandelingswaarde, omdat de ene partij meer weet over bepaalde zaken dan de 
ander. Dit kan leiden tot inefficiënte uitkomsten, omdat beide partijen een 
onderhandelingsresultaat anders inschatten zonder dat de tegenpartij hiervan op de 
hoogte is. De inefficiëntie kan zich ook uiten als een vertraagde (dus meer kostbare) 
overeenkomst of in het uiterste geval in geen overeenkomst. 

2.6.7 Reputatie 
De mate waarin een bepaalde onderhandelingsstrategie voorspeld kan worden aan 
de hand van eerdere onderhandelingen, wordt reputatie genoemd. Een goede 
reputatie, in de zin van het vasthouden aan een bepaalde strategie, heeft een 
gunstige uitwerking op het onderhandelingsresultaat van deze partij. Maar reputatie 
kan ook andersom werken wanneer de andere partij zodanig op de hoogte is van de 
strategie van de wederpartij, dat hierop geanticipeerd kan worden. 

2.6.8 Ervaring 
Het bekend raken met onderhandelingssituaties door ervaringen in het verleden, kan 
voordelige leereffecten veroorzaken. Een betere strategie zal worden toegepast 
doordat meer weet is van het soort onderhandeling (door herhaling) en meer kennis 
bestaat over de insteek van de tegenpartij en de eigen machtspositie. 

2.6.9 Toekomst 
Deze laatste variabele beschrijft het verschijnsel dat wanneer partijen weten dat zij 
nog vaker in onderhandelingen tegenover elkaar zullen komen te staan, men eerder 
geneigd zal zijn om mee te gaan met de tegenpartij. Een wederzijdse afhankelijkheid 
maakt samenwerking min of meer noodzakelijk, waardoor beide partijen niet op 
conflicten in de toekomst zitten te wachten. 

2.7 Deelconclusie: een bruikbaar begrippenkader 

Voor een beter begrip van de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is 
geprobeerd een begrippenkader te vormen. Met de spelers, hun strategieën en de 
uiteindelijke uitbetalingen kan een groot aantal beslissingen gemodelleerd worden. 
Het nadeel van deze modellering is echter de grote mate van abstractie, gekoppeld 
aan vaak uiterst complexe onderhandelingen in de bouw. Het betreft hier geen 
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beslissingen die zich heel gemakkelijk laten modelleren, gezien de hoge mate van 
onzekerheid en hieraan inherente risico's. Het begrip satisficing liet al zien dat de 
striktheid soms losgelaten moet worden om zo goed mogelijke beslissingen te 
kunnen nemen; alle geïnvesteerde tijd en moeite verkleint immers de uiteindelijke 
winst. Een onderhandeling leidt alleen dan tot een resultaat, wanneer de uitkomst 
binnen een bepaald "window of opportunity" valt: de onderhandelingsruimte 
waarbinnen beide partijen akkoord zullen gaan met de uitkomst. 

De genoemde 9 invloeden op een onderhandelingsresultaat zijn verbonden met de 
speltheorie en kunnen een onderhandeling goed beschrijven. De invloeden zijn 
eerder kwalitatief-beschrijvend dan wiskundig-modellerend van aard. Ze bouwen 
verder op de basisaannames en laten zien welke implicaties bepaalde 
uitgangsposities kunnen hebben op het onderhandelingsresultaat. Ze lijken de 
complexe relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed te kunnen 
beschrijven, zonder aan de striktheid van wiskundige modellen te hoeven voldoen. 
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3 Complex opdrachtgeverschap in de bouw 

Een "complexe opdrachtgever" zal een intuïtief beeld oproepen van bepaalde 
organisaties die een bouwvraag in de markt zetten. Voor dit onderzoek is het van 
belang om dit begrip nauwkeuriger te beschrijven. Minstens zo belangrijk is het 
benoemen van gevolgen door complex opdrachtgeverschap op het bouwproces. 

Eerst zal in dit hoofdstuk worden bekeken hoe in de organisatiekunde een 
organisatie al snel complex genoemd wordt. Dit leidde zelfs tot een stroming die 
onbeheersbaarheid als uitgangspunt heeft: de chaostheorie. De complexe organisatie 
is de opmaat voor de complexe opdrachtgever, die beschreven wordt aan de hand 
van de taken en verantwoordelijkheden die deze rol met zich meebrengt. Naast 
complexiteit van de organisatie en van de opdrachtgeverrol, blijkt complexiteit ook te 
kunnen bestaan uit de onderlinge afstemming. Omdat het uiteindelijke doel van een 
opdrachtgever is om zoveel mogelijk "meerwaarde" te creëren, zal ook dit begrip 
behandeld worden. 

3.1 Complexiteit van organisaties 

Volgens Van Aken (2000, p. 67) is een organisatie "een groep mensen, die binnen een 
systeem van posities samenwerken om bepaalde resultaten te bereiken". De complexiteit van 
een organisatie wordt vervolgens veroorzaakt door het bestaan van meer of minder 
groepen van deze groepen. Belangrijk voor deze complexiteit is dat het visuele 
contact tussen de verschillende groepen onderbroken is. Natuurlijk is van dit 
ontbrekende visuele contact al snel sprake bij organisaties die groter zijn dan een 
klein aantal mensen, waarbij de fysieke afstand door middel van coördinatie en 
communicatie zoveel mogelijk dient te worden overbrugd. Het in de huisvesting veel 
gebruikte structuur-relatie diagram, waarin de verschillende organisatiefuncties aan 
elkaar worden gekoppeld, laat dit goed zien. 

De groepen vormen een organisatiestructuur. Door verregaande werkverdeling en de 
verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden, zullen zowel de inhoud als 
het tijdsaspect van deze groepen afgestemd moeten worden. Directe onderlinge 
afstemming, mogelijk bij voldoende visueel contact, wordt bemoeilijkt door redenen 
van complexiteit en conflict. Complexiteit kan voortkomen uit: verschillende groepen 
van grote aantallen personen, inhoudelijk ingewikkelde afstemmingsproblemen en 
onzekerheden door interferenties. Daarnaast kan conflict voortkomen uit: verschillen 
van inzicht en belangentegenstellingen. (Van Aken, 2000) 
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Daarnaast uiten de groepen zich ook als afzonderlijke sociale en politieke systemen. 
De administratie zal een andere organisatiecultuur hebben dan de afdeling marketing, 
naast de bestaande structurele verschillen. Complexiteit kan verder vergroot worden 
door de invloed die de informele organisatie heeft; dat wil zeggen de organisatie die 
niet op papier staat maar volgens welke wel gewerkt wordt. Ook aspecten als de 
orngevingscultuur (Hofstede, 1980) en de rnachtsstructuur binnen een organisatie 
hebben hun weerslag op de cultuur binnen de organisatie. (Van Aken, 2000) Kortom, 
verschillende groepen hebben verschillende structuren en culturen die zowel intern 
als extern gevormd worden. 

Mintzberg (1997) beschrijft complexiteit van organisaties op vergelijkbare wijze: als 
een samenspel van vijf visies op het functioneren van organisaties. Een organisatie 
handelt en beslist niet op één manier, maar het is een combinatie van formeel gezag, 
gereguleerde activiteiten, informele communicatie, verschillende werkconstellaties 
en ad-hoc besluitvormingsprocessen. Deze vijf samen leiden tot "de constatering dat 
het functioneren van een organisatie zeer gecompliceerd is". (Mintzberg, 1997, p. 23) De 
rnanier waarop de structuur en individuele functies zich binnen organisaties vormen 
zijn van invloed op dit complexe functioneren. Ze schrijven echter niets voor. 

Een laatste, meer algemene opmerking, over de complexiteit van organisatie
vraagstukken is dat organisaties een concept zijn. Deze niet-aanraakbaarheid maakt 
organisaties onkenbaar, ongrijpbaar en onrnaakbaar, waarbinnen gedrag en 
interacties weliswaar te beïnvloeden zijn maar niet te dicteren. (Van Aken, 2000) Dit 
houdt dus automatisch een onzekerheid in, die groter wordt naarmate met meer 
aspecten rekening dient worden gehouden. 

3.2 De complexe omgeving van een complexe organisatie 

Een ondernemingsstrategie heeft betrekking op de positie van een organisatie binnen 
de omgeving. Het geeft aan hoe middelen uit de omgeving worden benut om eigen 
doelstellingen te bereiken binnen deze omgeving. Daarom is de orngevingsanalyse 
een essentieel onderdeel bij de strategiebepaling van een organisatie, naast de interne 
analyse van sterke en zwakke punten. Dourna (2000) maakt onderscheid tussen twee 
omgevingen die als een schil om het bedrijf liggen: de taakomgeving en de algemene 
omgeving. 

De taakomgeving bestaat uit de partijen met wie de organisatie in meer of mindere 
mate direct contact heeft. Eigenlijk is de taakomgeving een uitgebreide versie van het 
vijfkrachtenmodel van Porter (1980) van figuur 3.1, waarmee concurrentie in 
bedrijfstakken kan worden vastgesteld. 
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Onderhandelingsmacht 
- afnemers 

Figuur 3.1; vijfkrachten die 
samen de concurrentiedruk 
in een bedrijfstak vormen. 

In de taakomgeving worden deze krachten nog aangevuld met vermogens
verschaffers (i.e. beleggers en banken) en vakbonden als onderhandelaar van arbeid. 
Overheidstaken zijn overigens ook grotendeels met dit model te beschrijven, zij het 
dat de verschillende krachten dan wat anders geformuleerd zouden moeten worden 
door de specifiek publieke karakteristieken. 

De algemene omgeving zou vervolgens omschreven kunnen worden als de bredere 
context van de organisatie. De onderdelen hiervan zijn van belang voor het goed 
functioneren van een organisatie, maar vallen niet direct binnen de taakomgeving. 
Hier noemt Douma de volgende zeven invloeden: economische factoren, 
milieufactoren, demografische factoren, sociaal-culturele factoren, technologische 
ontwikkelingen, de overheid en de publieke opinie en de pers. 

Een organisatie staat in voortdurende interactie met haar omgeving. Zij reageert op 
ontwikkelingen in deze omgeving en probeert andersom met haar eigen handelingen 
mede vorm te geven hieraan. Dit om duidelijk te maken dat sommige zaken 
gewoonweg niet beheerst kunnen worden, maar vragen om adequaat reageren 
zonder uitdrukkelijk beheersmodel vooraf. 

3.3 Van complexiteit naar chaos 

Beheersing van organisatie- en omgevingsinvloeden is de kern van vrijwel alle 
managementliteratuur, maar de beheersbaarheid staat op gespannen voet met het 
zelfordeningmechanisme uit de chaos- en complexiteitstheorie. Wanneer deze wordt 
toegepast wordt het duidelijk dat "managers en organisatieadviseurs [moeten] leren het 
'beheersdogma' los te laten en de noodzaak van 'chaos' en bijbehorende veranderingsdynamiek 
te accepteren". (Zuijderhoudt, Wobben, ten Have en Busato, 2002, p. 59) Dit is 
eigenlijk een uitbreiding op Van Aken, Mintzberg en Douma en houdt in dat 
organisaties beschouwd moeten worden binnen een constante dynamiek, waarin niet 
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te dicteren valt. Binnen de randvoorwaarden van de omgeving ontstaan organisatie
veranderingen. De term "ontstaan" is belangrijk omdat dit duidelijk verschilt van het 
bewust "maken" van veranderingen; je herkent de verandering pas als deze al is 
ingezet. (Zuijderhoudt et al, 2002) Het mag duidelijk zijn dat deze benadering vraagt 
om een zekere flexibiliteit van organisaties om hier mee om te kunnen gaan. 

3.4 Opdrachtgeverschap 

In Van Aken (2000) worden (geplande) strategische veranderprojecten beschreven; 
een bedrijfskundige benadering die ook erg goed toepasbaar is voor bouwprojecten. 
Want, zoals Kohnstarnrn en Regterschot (1994) ook schrijven, nieuwe huisvesting is 
voor een organisatie zeker van strategisch belang. Enerzijds biedt het de 
mogelijkheid te reageren op maatschappelijke ontwikkelingen, anderzijds kan het 
voorwaardenscheppend zijn voor strategische keuzes. 

Er zal een antwoord gevonden moeten worden op een dynamische eigen organisatie 
en de dynamiek van de omgeving. Flexibiliteit op verschillende niveaus (van 
organisatie tot werkplek) is hierbij een belangrijke eis om langdurig effectief en 
efficiënt te kunnen blijven opereren. Een rnanier om hiermee om te gaan is dit te 
expliciteren in de strategie van de organisatie, die ook vertaald wordt in de 
huisvestingstrategie. Deze wisselwerking tussen de ondernemingsstrategie en 
huisvestingstrategie (weergegeven in figuur 3.2) heeft als kern een organisatie van 
gebruikers. Enerzijds worden vanuit het gebouw en het gebied via de gebruikers 
randvoorwaarden ingebracht, bij het bepalen van product-markt-organisatie 
combinaties. Anderzijds worden via de gebruikersorganisatie de markt-product 
combinaties vertaald in eisen voor het gebouw en het gebied. 

Organisatiestrategie Huisvestingsstrategie 

Figuur 3.2; wisselwerking via de 
gebruikersorganisatie. (Kohnstamm 
en Regterschot, 1994, p. 32) 

De term 'opdrachtgever' wordt gedefinieerd als de "persoon die vervolgens de opdracht 
en het mandaat heeft om het project te initiëren, vorm te geven en te sturen". (Kohnstarnrn 
en Regterschot, 1994, p. 118) Dit opdrachtgeverschap wordt bernoeilijkt door enkele 
bekende eigenschappen van gebouwontwikkeling. Ten eerste is elk project uniek, 
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zeker vanuit de niet-professionele opdrachtgever bezien. Er is sprake van een hoge 
mate van maatwerk, telkens weer. Ten tweede is bij nieuwbouw de ontwikkeltijd van 
een gebouw vaak lang. Behalve afstemmingsproblemen op de markt tussen vraag en 
aanbod, kan ook aan de vraagkant van de opdrachtgever de nodige dynamiek 
blijven bestaan. In de derde plaats zijn gebouwen bedoeld om langere tijd een 
organisatie te huisvesten waarbij technische, economische en functionele 
veroudering speelt. Tot slot kent de gebouwde omgeving veel specifieke 
omgevingsinvloeden, zoals overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid, 
veiligheid en ruimtelijke ordening. Aan de opdrachtgever om vervolgens voldoende 
te controleren op geld, tijd, informatie en kwaliteit binnen een zekere organisatie ... 

Von Branconi en Loch (2004) onderscheiden een aantal punten waarop de 
opdrachtgever zich moet richten om te komen tot een succesvolle overeenkomst met 
een opdrachtnemer. Deze aandachtspunten geven een aardig beeld van de rol van de 
opdrachtgever, en de benodigde kennis die aan deze kant aanwezig moet zijn: 

Juistheid, volledigheid en samenhang van specificaties; 
Juistheid en samenhang van kostenramingen en betalingen; 
Haalbaarheid van de tijdsplanning; 
Definitie van prestatie-parameters en zinnig model van tolerantie en schade; 
Zaken als garantiebepalingen, aansprakelijkheid en waarborgsommen. 

Als reactie op een verandering in het primaire proces· (grootte of hoedanigheid), 
komt het overigens regelmatig voor dat vooraf aan of parallel met de huisvesting ook 
een organisatieverandering moet worden gemanaged. Om de complexiteit niet 
onnodig te vergroten is het van belang dan duidelijk onderscheid te blijven maken 
tussen deze twee verschillende veranderprojecten. Een huisvestingsvraagstuk wordt 
mede daarom veelal in een project ondergebracht. Het is niet het primaire proces van 
opdrachtgevers om te voorzien in huisvesting, zodat het hierbuiten in een organisatie 
binnen de organisatie wordt ondergebracht. Er worden ontwerpen gemaakt over de 
te realiseren eindsituatie (i.e. het bouwproject), er worden ontwerpen gemaakt over 
de veranderactiviteiten (i.e. het bouwproces), en er worden mensen aangewezen om 
die activiteiten te leiden en uit te voeren. Dat zijn vaak mensen die ook nog een rol 
vervullen in de lopende organisatie (dat tot conflictsituaties kan leiden tussen 
primaire en tertiaire processen), aangevuld met externe adviseurs (dat tot 
coördinatieproblemen kan leiden). (Van Aken, 2000) 

Het kiezen van de juiste externe adviseurs is een vraagstuk op zich. In hun 
Consultant Selection Model identificeren Ling, Ofori en Low (2003) liefst 34 
invloeden die van belang zijn bij het kiezen van ontwerpadviseurs voor een 
(geïntegreerd) Design & Build contract. Door middel van het toekennen van 
wegingfactoren kunnen aspecten van taakgerelateerde, contextgerelateerde, netwerk
gerelateerde en prijsgerelateerde argumenten worden meegenomen in de afweging. 
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3.5 Proj eetorganisaties 

Een opdrachtnemer gaat met het ondertekenen van het contract de verplichting aan 
om het gewenste resultaat te verwezenlijken, in meer of mindere samenwerking met 
de opdrachtgever. De projectorganisatie, al dan niet aangevuld met adviseurs, zal 
gedurende het bouwproces de opdrachtgever vertegenwoordigen in deze relatie met 
de opdrachtnemer. Belangrijk voor de opdrachtgever is hierbij de afstemming tussen 
de project- en de lijnorganisatie, zowel organisatorisch als procesmatig. De 
projectorganisatie heeft besluitvormende, coördinerende en uitvoerende taken die 
alledrie in relatie staan tot de lijnorganisatie. In figuur 3.3 is te zien hoe deze twee 
organisaties met elkaar vervlochten zijn . 

Projectorganisatie 

... ..---··---:,-····················------. __ 
.-- ·- ··~--.. ·---... ~ .. l -........._ __ _.Topmanagement 
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.i' 

// 

Lijnorganisatie 

Figuur 3.3; vervlechting project- en lijnorganisatie (Kohnstamm en Regterschot, 1994, p. 85) 

De mate waarin de opdrachtgever de opdracht uit handen geeft, dus meer of minder 
directe invloed wilt uitoefenen, hangt hiermee samen. In figuur 3.4 is dit zichtbaar 
gemaakt. Een zeer betrokken opdrachtgever zal meer in het project verweven zitten 
met de lijnorganisatie als een opdrachtgever die er voor kiest meer op afstand te 
sturen. De communicatie en relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt 
hiermee afhankelijk van het gekozen contract. Het verlagen van transactiekosten is 
een belangrijk doel, waarbij extra kosten kunnen worden veroorzaakt door een 
complexe relatie en de onmogelijkheid om de relatie in een allesomvattend contract 
te regelen. Ook onbekendheid en onzekerheid met een nieuwe situatie zullen de 
transactiekosten verhogen. Pogingen om dit allemaal in een contract te vangen 
kunnen dan een tegengesteld effect hebben, doordat bovendien de samenwerking 
een flinke deuk zal oplopen bij conflicten hierover. (Müller en Turner, 2005) 
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Overigens is in Nederland een beweging zichtbaar naar meer vertrouwen in en 
samenwerking met opdrachtnemers. (Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid, 
2006) 

1 5 10 

Samenwerkingscontinuüm 

l 
-Traditioneel - Samenwefking - Alliantle/Partnerlng 

- Confrontatie - Enkele gedeelde - Geïntegreerde 

-Beperkt openbaar activiteiten uitvoerende teams 
maken van infom1alie - Enkale Incentives voor - Incentives voor 
- Bepeckte afstemming opdrachtnemer opdrachtgever en 
doelstejli ngen - Grotere openheid en opdracht~er 

meer afstemming dooen - Doelstalli~n mat 
- Beter begrip van elkaar in overeen-
elkaars risico's stemming 

- Volledig geïntegreerde 
risicobenadering 

Figuur 3.4; samenwerkingscontinuüm, naar Cartlidge (2006, p. 235) 

Een laatste complicerende factor is de invloed die interne en externe partijen willen 
en kunnen hebben op het resultaat. Gebruikers van het nieuw te realiseren gebouw 
kunnen op verschillende manieren betrokken raken bij het eindresultaat, buiten 
wanneer ze in de projectorganisatie zitten. Kohnstamm en Regterschot (1994) 
benoemen vier manieren waarop deze communicatie kan worden vormgegeven: 
informeren, initiëren, adviseren en instemmen. In sommige gevallen wordt het recht 
op adviseren of instemmen zelfs wettelijk geregeld, door verplichte inmenging van 
de Ondernemingsraad met bepaalde beslissingen. Daarbij kan ook de rol van 
opdrachtgever zelf niet eenduidig zijn, wanneer meerdere personen samen deze rol 
vervullen. Weliswaar kan hiermee betrokkenheid worden vergroot, maar de sturing 
wordt bemoeilijkt door het ontbreken van voldoende coördinatie. 

3.6 Meerwaarde als opdracht 

Het uiteindelijke doel van een opdrachtgever is het creëren van waarde voor de 
projecteigenaar. Deze waarde kan op verschillende manieren gedefinieerd worden. 
Kelly (2007) geeft in zijn artikel een aantal formules waarvan volgens hem 
"Waarde=Functie/K.osten" het meest gebruikt wordt. Voor een klant, zoals een 
opdrachtgever, is dit te vertalen in "Waarde= Voordeel/Prijs". 

In alle gevallen kan waarde extrinsiek zijn (verbonden met het object zelf, 
bijvoorbeeld het bewonderen van de auto van de buurman) maar ook intrinsiek, dat 
wil zeggen komend uit de combinatie van object en wens (wanneer je de auto 
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bewondert én wilt hebben). De benodigde hoeveelheid middelen kan vaak vrij 
eenvoudig uitgedrukt worden in financiële termen. Het bepalen van de prijs van de 
voordelen, van bijvoorbeeld "beeldkwaliteit", ligt echter een stuk moeilijker en is 
minder voor de hand liggend. (Kelly, 2007) 

Het feit dat een opdrachtgever tevens zelf eindgebruiker wordt, is voor het begrip 
"meerwaarde" van belang omdat anders de economische waarde een doorslag
gevende rol zou kunnen krijgen. Bij gebruikers spelen veelal andere waardes een rol 
dan bij een investeerder die uit is op winstmaximalisatie. De opdrachtgever kent dus 
een eigen waardering vanuit deze gebruikersroL 

Er lijkt geen eenduidige lijst te zijn van "de" waardes: ze zijn per situatie verschillend 
en in het beste geval erg subjectief. Zo geeft een publicatie van PSIBouw (2006) een 
lijst van vijf thematische groepen (filosofisch, financieel-economisch, omgeving, 
bouw, overig) met in totaal 75 verschillende waarden. Toch zijn er wel enkele 
algemeen geaccepteerde waarden, die bepaalde kwaliteiten aanduiden. Dallas (2006) 
noemt drie "oer" typen: utility (doet het effectief waarvoor het is ontworpen?), 
exchange (kan ik het met winst verkopen?) en esteem (verstrekt het status of voel ik me 
er beter door?). Bovendien maakt hij onderscheid tussen harde en zachte waarden, 
waarbij voor laatstgenoemde geldt dat er niet slechts één goede oplossing is. 

Bij bouwprojecten wordt veelal gesproken over de beheersaspecten tijd, kosten en 
kwaliteit. Dat wil zeggen een technisch en functioneel goed gebouw dat binnen het 
budget en volgens planning wordt opgeleverd; des te meer dit geldt des te meer 
waarde vertegenwoordigt het gebouw. Gebruikswaarde, belevingswaarde en 
toekomstwaarde worden vaak als concrete kwaliteiten genoemd. Bij de renovatie van 
het Ministerie van Financiën bijvoorbeeld, zijn de gunningcriteria hiervan afgeleid. 

Onderstaande figuur 3.5 laat zien dat het projectsucces bovendien tijdsafhankelijk is. 
Steeds andere waarden spelen een rol, voor ook weer wisselende actoren. Zo zijn op 
korte termijn met name kwaliteit, tijd en geld de succesfactoren. Na oplevering is het 
zaak dat voldoende gebruikswaarde is gegenereerd. Deze gebruikswaarde kan 
worden aangepast aan veranderingen in de organisatie en het gemak waarmee dit 
kan draagt bij aan het bedrijfseconomische succes op middellange termijn. 
Uiteindelijk, als gevolg van hernieuwde investeringen in installaties, krijgt de 
toekomstwaarde de grootste betekenis. (Shenhar, Levy en Dvir, 1997) 
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Figuur 3.5; verandering 
van de Jactoren die het 
projectsucces bepalen. 

Voor dit onderzoek is het niet nodig om onderscheid te rnaken tussen verschillende 
waarden en te bepalen welke hiervan het belangrijkste is. Het volstaat te constateren 
dat meerwaarde afhankelijk is van de mate waarop het gebouw aansluit bij de 
huisvestingsvraag van een opdrachtgever. Wie er wanneer kijkt, beïnvloedt dit 
oordeel. Zonder in te gaan op "deel" -kwaliteiten ziet ook Cartlid ge (2006, p. 129) 
meerwaarde als de optimale combinatie van levensloopkosten en kwaliteit om te 
voldoen aan de eisen van de opdrachtgever. En dat deze eisen niet statisch maar juist 
dynamisch zijn, is al gebleken. 

3.6 Deelconclusie: implicaties complex opdrachtgeverschap 

Complexiteit kent vele gezichten. Het kan ontstaan vanuit de organisatie, vanuit het 
project en vanuit de afstemming tussen deze twee. De complexiteit kan inhoudelijk 
van aard zijn, procesrnatig of op bestuurlijk vlak liggen. Het kan bovendien 
voortkomen uit de afstemming tussen de verschillende aspecten. Er spelen allerlei 
belangen en deze vertalen zich in de organisatie en strategie waarmee de 
opdrachtgever opereert. Het is dus niet ondenkbaar dat de enige constante juist deze 
dynamiek is, waardoor voldoende flexibiliteit in project en proces erg belangrijk 
worden. Dynamiek en complexiteit bij de opdrachtgever en het geïnitieerde project, 
kunnen bovendien leiden tot onzekerheden in de rnanier waarop de opdrachtgever 
ageert en reageert. Vanwege deze soms onvoorspelbare veranderingen is ook het 
vertrouwen in de opdrachtgever van belang. 

De projectorganisatie zal nog steeds een goed gebouw moeten neerzetten. Als 
organisatie binnen een organisatie, werken ook op de projectorganisatie 
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verschillende krachten. Ze bevindt zich tussen lijnorganisatie en opdrachtnemer, 
twee partijen met regelrnatig tegengestelde belangen. Bovendien hebben diverse, min 
of meer zelfstandige, actoren invloed op het doel van de projectorganisatie: de 
huisvesting. Als dan ook nog eens de gewenste kwaliteit van de huisvesting niet 
constant blijken te zijn, is duidelijk dat een complexe opdrachtgever niet alleen zorgt 
voor dynamiek maar hiervoor juist plaats moet inruimen. Door flexibiliteit in het 
project én het proces, kan deze dynamiek opgevangen worden. 
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4 Geïntegreerde DBFMO contracten 

Geïntegreerde contracten wijken op belangrijke punten af van een traditioneel 
contract tussen een opdrachtgever en opdrachtnerner. Gekozen is om geïntegreerde 
contracten te beschrijven aan de hand van DBFMO contracten. Hierin zijn alle fases 
terug te vinden en deze vorm wordt door de Rijksgebouwendienst gepropageerd als 
de vorm van PPS voor de utiliteitsbouw. 

Dit hoofdstuk begint met een verklaring waarom de Rijksoverheid sinds kort deze 
contracten stimuleert. Daarna zal een beeld worden gegeven van de werking van 
deze contracten aan de hand van enkele typische karakteristieken: de nieuwe 
organisatie aan opdrachtnernerzijde, afrekenen op basis van functionele prestatie
eisen en een zeer complexe aanbesteding. 

De derde paragraaf behandelt de belangrijkste beslismomenten voor opdrachtgevers, 
bij het kiezen voor en toepassen van een DBFMO contract. Tot slot zullen de 
mogelijkheden en beperkingen van dit soort contracten voor opdrachtgevers worden 
gegeven. Samen met de vorige twee hoofdstukken, vormt dit zo de basis voor het 
onderzoeksrnodel in het volgende hoofdstuk. 

4.1 Aanleiding 

In 2005 is besloten om bij publieke investeringsprojecten in de utiliteitsbouw, met een 
geschatte waarde van meer dan 25 miljoen euro, een Publiek-Private Camparator 
(PPC) verplicht te stellen. Dit is de methode waarmee traditionele uitvoering in 
kwalitatieve en kwantitatieve zin wordt vergeleken met uitvoering volgens een 
geïntegreerd contract. Bij een meerwaarde hoger dan een bepaalde drempelwaarde, 
zoals 10% besparing ten opzichte van traditioneel, zal vervolgens voor een 
geïntegreerd contract worden gekozen. Deze insteek werd al langer voor 
infrastructuurprojecten gevolgd, waar de afweging verplicht gesteld is voor 
projecten met een geschatte waarde van meer dan 112,5 miljoen euro. (Rijks
gebouwendienst, 2006b) Een aantal overwegingen liggen hieraan ten grondslag. 

Graafland en Nijhof (2007) noemen de toepassing van nieuwe contractvorrnen, 
gebaseerd op samenkomende belangen en de integriteit van contractpartners, als één 
van de rnanieren om te komen tot meer vertrouwen tussen de verschillende partijen 
aan de vraag- en aanbodzijde in de Nederlandse bouw. De opkomst van DBFMO 
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contracten moet zeker ook in dit licht gezien worden: vanuit de verstoorde 
verhouding die de bouwfraudeaffaire heeft veroorzaakt. 

De tweede aanleiding is de Europese opkomst van PPS projecten, mede veroorzaakt 
door de zogenaamde Maastricht-normen aangaande het nationale begrotingstekort 
en de relatieve totale overheidsschuld. Hierdoor is een stroom aan PPS projecten in 
alle EU landen ontstaan. Een groot aantal landen kan projecten op deze rnanier 
budgetneutraal realiseren, daar waar anders extra leningen nodig zouden zijn 
geweest. Meest genoemd wordt het Verenigd Koninkrijk, waar letterlijk honderden 
PPS-projecten zijn uitgevoerd. Gevangenissen, ziekenhuizen en scholen zijn hier de 
meest gevonden toepassingen. (Cartlidge, 2006) 

Akintoye, Hardcastle, Beek, Chinyio en Asenova (2003b) geven aan dat (in Engeland) 
zo een grotere publieke bewustheid ontstond over de projectrisico's, dan in het geval 
van traditionele aanbestedingen. Daarnaast noemen ze in het artikel nog een aantal 
voordelen: de inbreng van private middelen en kennis, cornrnercialisatie van 
publieke afdelingen en het voorkomen van beruchte valkuilen bij publieke projecten 
zoals planning- en budgetproblernen. De huidige groei is overigens vooral te zien in 
landen in Midden en Oost-Europa, waar met de hulp van buitenlandse bedrijven aan 
een inhaalslag is begonnen. PPS wordt daar als middel gezien om de kwaliteit van 
infrastructuur en publieke diensten naar een hoger niveau te tillen.2 

Akintoye, Beek en Hardcastie (2003a) geven als voordelen van PPS: overheden 
worden beter in staat gesteld om geïntegreerde oplossingen te ontwikkelingen met 
een bredere scope; stimuleren van creatieve en innovatieve oplossingen; 
verminderen van de projectkosten; verkorten van de doorlooptijd; overdragen van 
risico's aan marktpartijen; aantrekken van grotere en betere partijen in competitie; 
verkrijgen van kennis, ervaringen en technologie. 

In Nederlandse beleidsstukken wordt ook gewezen op de extra kwaliteit van 
publieke functies die door middel van PPS kan worden gerealiseerd. 
Maatschappelijke meerwaarde wordt in deze optiek vergroot door het verankeren 
van politieke belangen, terwijl aan private partijen de ruimte wordt geboden om 
innovatieve oplossingen te vinden voor problemen en knelpunten. (Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, 2003) PPS als één van de middelen dus, om lange termijn 
doelstellingen van overheden te behalen. (Akintoye et al., 2003a) 

Van den Berg en Jansen (1996) gaven trouwens al tien jaar geleden aan waarom 
opdrachtgevers een voorkeur leken te ontwikkelen voor meer moderne 
contractvorrnen, zoals geïntegreerde contracten. Zij stellen dat een grotere mate van 

2 De schrijver heeft in 2006 de mogelijkheden van PPS in Tsjechië (als nieuwe lidstaat van de EU) onderzocht. 
Hieruit bleek dat het daar vooral een middel is om nu projecten te realiseren waar eigenlijk geen geld voor is. Dit 
om de grote inhaalslag met de "oude" lidstaten op het gebied van publieke diensten te versnellen. 
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prijsbeïnvloeding, meer nadruk op milieuproblematiek, professionelere aansturing 
en een gebrek aan menskracht aan de zijde van de opdrachtgever hebben geleid tot 
een behoefte aan nieuwe contractvormen. Dit heeft mede geleid tot de opkomst van 
contractvormen als Design & Build, Design & Construct, Turn-key, etc. In de 
infrastructuur zijn bijvoorbeeld delen van de HSL-Zuid als PPS in de markt gezet. 

In een proces van vergelijking en beoordeling, zijn uiteindelijk een aantal projecten 
geselecteerd door de Rijksgebouwendienst als pilot. Sommige pilots bleken 
gedurende het proces toch niet erg geschikt voor een DBFMO contract en zijn 
daarom op een andere wijze vormgegeven. Wel is in een eerder stadium al ervaring 
opgedaan bij de realisatie van het Montaigne Lyceum in Den Haag, deze viel echter 
niet onder de Rijksgebouwendienst. Dit zijn de vier pilots die nu zijn opgestart: 

Renovatie van het Ministerie van Financiën in Den Haag (in uitvoering) 
Nieuwbouw van een detentiecentrum op Rotterdam Airport (in aanbesteding) 
Nieuwbouw van een belastingkantoor in Doetinchem (in aanbesteding) 
Nieuwbouw van een rijkskantorencomplex in Groningen (in aanbesteding) 
(Rijksgebouwendienst, 2008) 

4.2 Typisch DBFMO 

Het gebruiken van een DBFMO contract voor een project betekent een heel andere 
insteek dan traditioneel. Dit zal blijken aan de hand van 3 karakteristieke 
eigenschappen van een DBFMO contract. De nieuwe organisatie aan 
opdrachtnemerzijde betekent nieuwe risico's en andere rollen en taken. Afrekenen 
op basis van functionele prestatie-eisen zorgt voor een complex betalings
mechanisme op basis van continue monitoring van prestaties. En tot slot, het begint 
allemaal met een (zeker voorlopig nog) zeer complexe aanbestedingprocedure. 

4.2.1 Organisatie in een consortium 
Uiteindelijk is één consortium, met verschillende deelnemende bedrijven, 
verantwoordelijk is voor het ontwerpen, realiseren, financieren, onderhouden en 
exploiteren van een project. Dit maakt duidelijk dat het consortium een aparte fiscale 
rechtspersoon is (in het Engels aangeduid met Special Purpose Company of Vehicle), die 
haar deelnemers langs formele weg inhuurt. Figuur 4.1 laat zien met welke 
overeenkomsten de partijen met elkaar verbonden zijn. Het DBFMO contract is dus 
maar één van de vele overeenkomsten die gesloten moeten worden. Naast de andere 
bronnen bij specifieke informatie, is het onderstaande verhaal vooral ook een 
bewerking van de uitgebreide boeken van Cartlidge (2006) en Akintoye et al. (2003a) 
en de interviews. (Zie bijlage II voor een overzicht van de geïnterviewden.) 
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Figuur 4.1; contracten bij een DBFMO contract (Kenniscentrum PPS, 2005, p. 10) 

Aannemers en onderaannemers, zowel bouwers als onderhoudsbedrijven, nemen 
deel aan het consortium om à la een bouwteam het ontwerp te kunnen 
maximaliseren. Veelal is het ook een werkmaatschappij van een grote aannemer die 
de penvoering over het project heeft. Naast een betere afstemming tussen ontwerp 
en bouw, zodat een aarmemer bijvoorbeeld kan sturen op een bekende uitvoerings
methode, heeft dit als voordeel dat de bedrijven verzekerd zijn van een langdurige, 
grote opdracht. De opdrachtnemende kant kan zo verschillende specialisaties bij 
elkaar brengen en een stabiele bron van inkomsten genereren. Aan deze zijde is dan 
ook een beweging zichtbaar naar meer integratie. Zo heeft Strukton (een aannemer) 
onlangs WorkSphere (actief in gebouwonderhoud) overgenomen, om ook deze 
expertise in huis te halen. (NRC Handelsblad, 2006) 

De aandeelhouders van het consortium, meestal grote aannemers, brengen in de 
vorm van eigen vermogen in zo'n 80-90% van het benodigde kapitaal in. Externe 
financiers zoals banken en pensioenfondsen, zorgen voor het overige deel. In feite 
staan deze financiers aan de kant van de opdrachtgever. De opdrachtnemer heeft 
verplichtingen naar de opdrachtgever toe, maar ook naar deze financiers met 
betrekking tot het kunnen betalen van openstaande leningen. De in het figuur 
zichtbare direct agreement is daarom een middel om direct ingrijpen van 
opdrachtgever én financiers mogelijk te maken, mocht het consortium in financiële 
problemen komen. Het herfinancieren van leningen en de verkoop van aandelen van 
het consortium zijn ontwikkelingen die in het Verenigd Koninkrijk al zichtbaar zijn 
en waarschijnlijk ook in Nederland zullen groeien. Hiermee kan een veranderend 
risicoprofiel in de opeenvolgende fases (bijvoorbeeld het wegvallen van het 
uitvoeringsrisico na realisatie) worden vertaald in gunstigere financiële 
voorwaarden. De opdrachtgever deelt hierin. 
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Een belangrijke rol is weggelegd voor de verzekeraars. De risicoverdeling wordt 
namelijk complexer naarmate er meer in één contract geregeld wordt. Want er 
ontstaan niet alleen extra taken, ook de afstemming tussen deze taken is een mogelijk 
risico (aangeduid met interfacerisico). Stelregel is dat risico's worden toebedeeld aan 
de partij die deze het beste kan beheersen, maar elk risico kent een bepaalde prijs die 
door de private partij in de aanbieding zal worden meegenomen. Naast dit adagium 
van risicobeheersing speelt ook het verschil tussen het beheersen van oorzaak of 
gevolg. Door niet altijd alles te vergoeden aan de opdrachtnemer, kan een prikkel 
gecreëerd worden om ook zaken te beheersen waarvan de oorzaak eigenlijk niet bij 
deze opdrachtnemer ligt. 

Tot slot kent ook de architect een totaal andere rol dan in een traditionele situatie. 
(NRC Handelsblad, 2007) Bij een geïntegreerd contract zit hij/zij namelijk aan de 
andere kant van de tafel: bij de opdrachtnemer. Hierdoor kan al in het ontwerp 
rekening gehouden worden met de volgende fases in het proces. De ontwerp
benadering lijkt hierdoor meer analytisch van aard te worden, maar de discussies 
binnen het consortium vergroten het draagvlak van een bepaald ontwerp bij alle 
direct betrokkenen. Hierdoor krijgt de architect steeds meer de rol van een 
ontwerpmanager, met de regie over het ontwerpproces. Bijkomend voordeel is dat 
de aanvraag van de bouwvergunning met een finaal ontwerp kan plaatsvinden, 
waardoor dit proces versneld wordt. (Ontwerpmanager, 2007) 

Bij de uiteindelijke levering van diensten kunnen drie risico's onderscheiden worden: 
volumerisico, kostenrisico en prijsrisico. Het zal aan de specifieke dienst liggen wie 
deze risico's op zich neemt: opdrachtgever of opdrachtnemer. Een standaarddienst 
als schoonmaak zal volledig bij de opdrachtnemer ondergebracht worden, maar 
eenmalige diensten zoals evenementen bij de opdrachtgever. Daartussen zitten nog 
standaard variabele diensten, zoals de koffievoorziening, waarbij de opdrachtnemer 
wel het kostenrisico maar niet het volumerisico draagt. Volgens de geïnterviewde 
betrokkenen is het een mooi spel om tot een goede risicoverdeling te komen, waarbij 
de opdrachtnemer risico's verzekert tegen premies die worden doorberekend in de 
vergoedingen. Deze verdeling gaat steeds beter, na een fase waarbij alles lukraak aan 
de opdrachtnemer werd overgedragen. (Ontwerpmanager, 2007) 

4.2.2 Afrekenen op prestaties 
Een belangrijk verschil met traditionele contracten is de soort verplichting die wordt 
aangegaan. Het traditionele proces kenmerkt zich door een inspanningsverplichting: 
sturen op input. Bij een geïntegreerd contract wordt daarentegen een resultaat
verplichting aangegaan met een bijbehorende prestatiegerelateerde betaling: sturen 
op output. Een ontwikkeling die hiermee samenhangt is het groeiende belang van 
functioneel specificeren om resultaatverplichtingen mogelijk te maken. Dit in 
tegenstelling tot het technisch specificeren. (Stichting Bouwresearch, 2007) Onder 
andere betekent dit een grote verschuiving in de verantwoordelijkheid die een 
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consortium draagt, nu zij wordt afgerekend op het gehele project inclusief 
exploitatie. Ook wordt de opdrachtnemer de kans geboden om, binnen bepaalde 
randvoorwaarden, op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen of extra 
inkomstenbronnen. Bovendien is belangrijk om in te zien dat eventuele meerkosten 
tijdens de exploitatie door het consortium gedragen zullen worden. 

Dit afrekenen op prestaties wordt mogelijk door de zogenaamde BOM-driehoek. Aan 
de basis hiervan staat de Outputspecificatie, waarin de gewenste prestaties worden 
beschreven: beschikbaarheid, klimaat, verlichting, serviceniveaus, uitstraling, et 
cetera. Er zal door de opdrachtgever een afweging gemaakt moeten worden tussen 
zaken voorschrijven of de opdrachtnemer vrijheid laten iets in te vullen. In het eerste 
geval zal bijvoorbeeld met vierkante meters per functie gewerkt worden, terwijl meer 
vrijheid een beschrijving in fte (aantal werknemers) kan inhouden. De algemene 
mening is dat een functionele outputspecificatie dichter bij de primaire processen 
van een opdrachtgever ligt, omdat het over de gevraagde functies gaat en niet om 
technische eisen. Meestal worden zaken bewust nog enigszins opengelaten om later 
in de dialoogrondes met mogelijke opdrachtnemers in te vullen. Complexiteit of 
gevoeligheid van een opgave kan leiden tot een moeizaam proces bij het opstellen 
van de specificatie, omdat het bijvoorbeeld moeilijk is alle factoren ten opzichte van 
elkaar te plaatsen en te wegen. (Stichting Bouwresearch, 2007) 

Aan de outputspecificatie is een Betalingsmechanisme gekoppeld, dat de uiteindelijke 
beloning bepaalt op basis van het wel/niet voldoen aan deze specificatie. De 
vergoeding bestaat uit een vast en variabel deel. Het vaste deel dient om het project 
financierbaar te maken terwijl het variabele deel de prikkel is voor de opdrachtnemer 
om optimaal te presteren. Een belangrijk onderdeel van het betalingsmechanisme 
zijn de kortingen. Het consortium wordt gekort op de vergoeding als zij niet in staat 
blijkt om een bepaald gebrek binnen de gestelde hersteltijd te verhelpen. Hierbij is 
het van belang dat er een stimulerende werking van uit gaat, zonder onhaalbare 
kortingsbedragen op te leggen. Ook het werken met bonussen wordt overigens 
toegepast. Zo wordt bij het Ministerie van Financiën, bij een gebruikerswaardering 
van een 6 of hoger voor de dienstverlening, een bonus uitgekeerd aan het 
consortium. Voor de opdrachtgever houdt dit mechanisme ook een verandering in, 
omdat in traditionele budgettering vaak nog onderscheid wordt gemaakt tussen 
eigenaaronderhoud en gebruikersonderhoud en facilitaire diensten. Het betalings
mechanisme werkt daarentegen met één bedrag dat in termijnen alle kosten vergoed. 
Tot slot zijn de outputspecificatie en beschikbaarheidvergoeding aan elkaar 
gekoppeld door een Monitoringsysteem, dat de specificaties vertaald in meetbare 
prestatieparameters. Veelal is het de opdrachtnemer die een monitoringsysteem 
voorstelt. Een Nederlandse innovatie op dit gebied is het PKM-model dat voor de 
renovatie van het Ministerie van Financiën is ontwikkeld. Deze softwarematige hulp 
bij het systematisch opstellen van een outputspecificatie, vormt de koppeling tussen 
de eis, meting en betaling. 
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De uiteindelijke contractduur wordt bepaald door de terugverdientijden van de 
kapitaalinvesteringen en de rendementseisen die inbrengers van eigen vermogen en 
externe financiers stellen. De totale financiële raming wordt samengevoegd in een 
Netto Contante Waarde-schatting, waarin alle investeringen worden geïndexeerd 
naar een huidig prijsniveau. Dit maakt het mogelijk om aanbiedingen met elkaar te 
vergelijken en om bovendien een PPC en een Public Sector Camparator (PSC) uit te 
voeren, waardoor een vergelijking mogelijk wordt met traditionele aanbesteding. 
(Cartlidge, 2006) Het commercieel exploiteren van (delen van) het project kan een 
manier zijn om het gewenste rendement te halen. Hierbij wordt bijvoorbeeld een 
sporthal buiten schooltijden aan verenigingen verhuurd. Zo kunnen extra inkomsten 
worden gegenereerd zolang het primaire doel van de overeenkomst, het faciliteren 
van een schoolgebouw, niet wordt belemmerd. 

De BOM-driehoek maakt het voor een consortium aantrekkelijker om kwalitatief 
hoogwaardige oplossingen te kiezen, die zich pas na verloop van tijd terugbetalen. 
Dit levenscyclus-denken, waarbij een afweging over de gehele contractduur wordt 
gemaakt, is een van de meest genoemde voordelen van een geïntegreerde 
benadering. Overigens zijn er ook kritische geluiden te horen, waaruit blijkt dat het 
kiezen voor kwaliteit nog lang niet is ingeburgerd. Zo zijn bij het Montaigne-lyceum 
een aantal suboptimale oplossingen gekozen omdat de initiële investering lager was. 
(Ontwerpmanager, 2007) 

4.2.3 Juridische aspecten en de aanbesteding 
In juridisch opzicht zijn dit soort geïntegreerde contracten te zien als een verdere 
ontwikkeling van een opdrachtgever die steeds meer op afstand komt te staan van 
het bouwproces. Chao-Duivis en Koning (2001, p. XIX) omschrijven de traditionele 
situatie als volgt: "De opdrachtgever heeft een grote bemoeienis met de totstandkoming van 
het bouwwerk: hij formuleert zijn bouwvraag, daarbij eventueel bijgestaan door een 
ontwerper; hij zorgt dat er een ontwerp komt; dat ontwerp stelt hij ter beschikking aan de 
aannemer en de aannemer voert dat uit onder directie zijdens de opdrachtgever." De 
aansprakelijkheid lag hiermee ook grotendeels bij de opdrachtgever. 

Door nieuwe organisatievormen als management contracting, general contracting, 
het bouwteam, turn-key contracten en geïntegreerde contracten zoals Design & Build 
(D&B), is deze traditionele verhouding veranderd. In het algemeen kan gesteld 
worden dat de opdrachtnemer een grotere inbreng krijgt. Onduidelijkheid kan 
ontstaan door deze veelheid aan terminologie bij nieuwe contractvormen, veelal 
afgeleid van Engelse begrippen. Hiermee wordt de verantwoording minder helder 
met betrekking tot bijvoorbeeld het vervaardigen van het ontwerp, het verkrijgen 
van de benodigde vergunningen, het houden van bouwtoezicht en het verrichten van 
keuringen. (Van den Berg en J ansen, 1996) 
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Verder wordt in Van den Berg, Bregman, Chao-Duivis en Langendoen (2004) verschil 
gemaakt tussen passieve en actieve betrokkenheid van opdrachtgevers. Dus terwijl 
ontwerp en uitvoering in één contract zijn ondergebracht zal de invloed van de 
opdrachtgever per project verschillen. Een passieve houding bestaat uit 
toetsingsmomenten en acceptatie, waarbij acceptatie een meer uitdrukkelijk 
aangegeven vorm is. Grote voorzichtigheid zal de opdrachtgever aan de dag moeten 
leggen bij een actieve betrokkenheid: het voorstellen van een wijziging, met daaraan 
verbonden financiële consequenties. DBFMO contracten staan in het 
eerdergenoemde samenwerkingscontinuüm (figuur 3.4) in de rechter helft, door het 
overdragen van verantwoordelijkheden. Het ontbreken van echte samenwerking 
verhindert een positie uiterst rechts in het continuüm. 

Naast deze nieuwe juridische rolverdeling is ook de aanbestedingsprocedure bij 
geïntegreerde contracten nieuw. Het Ministerie van Financiën kende nog een 
onderhandelingsprocedure, maar voor de recentere pilot-projecten is gekozen voor 
een "concurrentiegerichte dialoog". Dit is een door de Europese Unie speciaal voor 
PPS projecten ontwikkelde procedure, die sinds Richtlijn 2004/18/EG mogelijk is. 

De dialoog is bedoeld voor erg complexe projecten, waarbij de opdrachtgever niet 
zelf objectief de technische oplossingen kan vinden of de juridische en financiële 
voorwaarden van een project kan specificeren. Na een prekwalificatie en eerste 
selectie, gaat de opdrachtgever in dialoog met een beperkt aantal mogelijke 
opdrachtnemers. In verschillende fases moet men tot oplossingen komen voor de 
verschillende technische, juridische of financiële vraagstukken. Naast een 
logischerwijs vertrouwelijke behandeling van de aanbiedingen, moet elke aanbieder 
een gelijkwaardige behandeling krijgen. In het ideale geval is dit dus op basis van 
één outputspecificatie, die voor alle partijen gelijk is. Vervolgens vindt de definitieve 
gunning plaats aan de economisch meest voordelige inschrijving, op basis van vooraf 
opgestelde gunningcriteria. (Europese Commissie, 2004 en SCADPlus, 2007) 

Geïnterviewden geven aan dat wanneer geïntegreerde contracten een meer 
gestandaardiseerde procedure kennen, deze toch vrij complexe concurrentiegerichte 
dialoog niet meer overal nodig zal zijn. Andere kostenverlagende oplossingen 
zouden betalingen kunnen zijn aan marktpartijen, in de vorm van het betalen van 
inschrijvers voor (een deel van) de gemaakte kosten tijdens de procedure. Ook het 
eerder teruggaan naar een kleiner aantal inschrijvers, zal de kosten wellicht kunnen 
drukken. Dit zou een flinke uitbreiding van het aantal haalbare projecten betekenen, 
gezien de extreem hoge transactiekosten die nu bij deze projecten gemaakt worden. 

Buiten deze complexiteit is bovendien de procedure nieuw voor de partijen: veel 
moet nog geleerd worden. Voor lagere transactiekosten is dus een hogere deal-flow 
nodig, maar juist de hoge transactiekosten zouden dit kunnen verhinderen. Vandaar 
ook de pilot functie van de eerste projecten, om zo kennis te kunnen verzamelen en 
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verspreiden. Ook wezen enkele geïnterviewden op de Nederlandse benadering van 
de aanbestedingswetgeving. Deze is een stuk voorzichtiger dan bijvoorbeeld in het 
Verenigd Koninkrijk, waar vaker het randje van het mogelijke opgezocht wordt. 

4.3 Beslismomenten voor opdrachtgevers 

Gezien het uitgangspunt van een complex opdrachtgeverschap, is voor een DBFMO 
contract nagegaan welke beslissingen een opdrachtgever gedurende het proces moet 
maken. Hiermee wordt duidelijk hoe de opdrachtgever in dit proces staat. In 
onderstaande figuur 4.2 staan de belangrijkste beslissingen voordat het project 
gegund wordt. Na gunning wordt in principe alleen in de gaten gehouden of aan de 
gestelde eisen voldaan wordt. Bij optredende conflicten of anderszins komt de 
opdrachtgever pas weer in actie. 

~ •• lnUiat1ef • Proleet- ~ Ambi!Ns I PPS? - Procedure I 0\Jtput- .Selectie I s::;·. Gunnlngs-
organisatie aanbeateding specifica IN prokwelific:atle moment 

Figuur 4.2; beslissingen opdrachtgever bij realisatie met een DBFMO contract. 

Wanneer het initiatiefwordt genomen om een project te beginnen, dat mogelijkerwijs 
met een DBFMO contract gerealiseerd kan worden, volgt dit uit een strategie van de 
opdrachtgever. De huisvestingstrategie is zoals gezegd een afgeleide van de 
algemene strategie van de organisatie. Wanneer het idee kan worden omgezet in 
enthousiasme bij een groep werknemers en de hogere managementlijnen, moet 
worden nagedacht over de projectorganisatie. Hierbij zullen afwegingen spelen met 
betrekking tot het wel/niet inhuren van externe partijen, de projectorganisatievorm 
in relatie tot de lijnorganisatie en formele communicatie- en besluitvormings
structuren. Een inschatting van het krachtenveld waarbinnen het project gerealiseerd 
dient te worden zal helpen om de juiste experts en kartrekkers te kunnen 
inschakelen. Dat de huidige facility manager van de organisatie een belangrijk deel 
van zijn werk ziet verdwijnen bij een DBFMO contract, maakt zijn (voor de hand 
liggende) rol in de projectorganisatie enigszins dubbel. De projectorganisatie zal 
vervolgens in samenspraak een ambitiedocument moeten opstellen. Hierin zal 
duidelijk worden welke mate van urgentie het project heeft, wat de lange termijn 
visie voor dit specifieke project is, welke risico's spelen en of het wenselijk is om 
eventueel zaken uit te besteden. 

De volgende keuze zou dan moeten zijn of een DBFMO contract inderdaad de juiste 
keuze is, vooral aan de hand van de uitkomsten van een PPC op basis van de 
geschetste ambitie en projectscope. Ook zaken als de gewenste budgettaire flexi
biliteit spelen hierbij een rol. Levert een PPC inderdaad de aanbeveling op om een 
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DBFMO contract te gaan gebruiken, dan zal een bijbehorende aanbestedingsprocedure 
moeten worden ingericht. De belangrijkste vraag hierbij is hoe de inmiddels 
opgestelde outputspecificatie moet worden vertaald om zinnige selectie- en 
gunningcriteria te kunnen formuleren. Ook zal overwogen moeten worden of 
alternatieve uitvragen worden geaccepteerd, hoeveel fases met welke tijdsplanning 
worden doorlopen en hoe al te hoge transactiekosten kunnen worden voorkomen. 
De concurrentiegerichte dialoog kent vervolgens nog drie beslismomenten: 

Prekwalificatie; hierbij wordt op basis van onder andere referentieprojecten en 
financiële bedrijfsinformatie een eerste selectie gemaakt uit de aanmeldingen. 
Selectie voor een dialoog; gedurende de procedure zullen partijen moeten 
afvallen, omdat het ondoenlijk en te kostbaar is om met veel partijen 
tegelijkertijd een dialoog (op basis van gelijkwaardigheid) aan te gaan. 
Gunningsmoment; de uiteindelijke dialoog met 2 à 3 partijen levert een Best 
And Final Offer (BAFO) op van elk van de partijen, waaruit de uiteindelijke 
contractpartner zal worden gekozen. 

Na deze stappen doorlopen te hebben vindt nog de vergunningsprocedure en 
financial en contractual close plaats, waarna kan worden begonnen met de realisatie. 
Op basis van de vooraf opgestelde prestatie-eisen wordt dan na oplevering begonnen 
met de betaling van het consortium voor de diensten die worden geleverd. 

Goede beslissingen dragen bij aan een goed eindresultaat. De belangrijkste 
succesfactoren (18 in totaal) voor een PPS project worden door Li, Akintoye, 
Edwards en Hardcastie (2005) samengevat in vijf hoofdgroepen: effectieve 
aanbesteding, haalbaarheid van het project, zekerheid vanuit de overheid, gunstig 
macro-economisch klimaat en een goede kapitaalmarkt. Drie van de genoemde vijf, 
zijn door (semi-)publieke opdrachtgevers vorm te geven. 

4.4 Deelconclusie: implicaties voor de opdrachtgever 

Door de interviews en verschillende project-rapporten3 naast elkaar te leggen, en zo 
informatie over de Nederlandse projecten te combineren met wetenschappelijke en 
Engelstalige bronnen, blijken de voor- en nadelen van DBFMO contracten voor een 
opdrachtgever. Hierboven is uitgelegd dat deze contractvorm nieuw voor Nederland 
is en dat partijen het complexe geheel nog onder de knie moeten krijgen. Zowel 
opdrachtgevers als opdrachtnemers. Het "geïntegreerde" denken lijkt voorlopig een 
kwestie van cultuur. Er is een groep mensen die het uitdraagt en een veel grotere 
groep die nog overtuigd moet worden. 

3 Ecorys (2002), Rebe!Group/Zorgconsult (2004), Ernst & Young (2006) en Projectdirectie Eigentijds 
Werken (2006) 
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Het eerste voordeel is dat geïntegreerde contracten ruimt bieden aan meer duurzame 
oplossingen, omdat die zich pas uitbetalen op langere termijn. Er is een financiële 
prikkel om na te denken over de volledige levenscyclus, zowel op het gebied van 
milieu als onderhoud. Hiermee is een efficiëntieslag mogelijk, die de geïntegreerde 
oplossing goedkoper maakt. Ook zal de langdurige onderlinge relatie vaker op basis 
van vertrouwen en transparantie zijn dan in het traditionele geval. Verder profiteert 
de opdrachtgever van "one stop shopping". Eén partij draagt de verantwoordelijk
heid over de huisvesting en de opdrachtgever zelf kan zich toeleggen op zijn 
primaire proces. Tot slot blijft de outputspecificatie dichter bij dit primaire proces. 

Sommige beperkingen vloeien voort uit de nieuwheid van geïntegreerde contracten, 
andere horen nu eenmaal bij deze contracten en vragen om een bewuste keuze en 
soms een cultuurverandering. Zo heeft de opdrachtgever minder controle over het 
uiteindelijke ontwerp. Traditioneel zit de architect aan de zijde van de 
opdrachtgever. Bij een DBFMO contract zal de opdrachtgever een consortium kiezen 
om bewezen kwaliteiten van een architect, maar in beginsel niet op de uiteindelijke 
vorm van het ontwerp. De architect wordt van zeer autonoom eerder tot een 
ontwerpmanager. De nieuwe manier van werken voor opdrachtgevers hangt 
hiermee samen. Niet langer wordt iets technisch gespecificeerd: er moet worden 
nagedacht over meetbare, functionele prestaties. De opdrachtgever moet echter nog 
steeds een objectief oordeel kunnen vellen over de uiteindelijke meerwaarde en 
kosten van de inschrijvingen. Tot slot is innovatie niet persé gebaat bij een sterke 
invloed van financiële partijen. Zij zullen gespitst zijn op risicominimalisering en 
rendementmaximalisering en daarom niet altijd akkoord gaan met risicovolle 
innovatieve investeringen. Dit is overigens niet anders dan bij traditionele projecten. 

Toekomstige ervaringen kunnen wellicht het aantal huidige beperkingen 
verminderen. De aanbestedingskasten aan publieke én private zijde zijn hoog, mede 
door langdurige en complexe onderhandelingen. De lange aanbesteding en de 
onbekendheid hiermee, maakt dat er alleen vanaf een bepaalde schaalgrootte sprake 
zal zijn van een rendabel DBFMO contract. Met andere woorden zal de grootte van 
het project de investering in het voortraject moeten rechtvaardigen. Projecten kunnen 
ook onfinancierbaar worden, door teveel risico's bij de opdrachtnemer te leggen. 
Opdrachtgevers zullen daarom in alle redelijkheid moeten kijken welke risico's nog 
overdraagbaar zijn. Ook conflicten binnen het consortium (als gevolg van het 
interfacerisico) kunnen invloed hebben op het resultaat voor de opdrachtgever. 
Binnen de opdrachtgevende partij zelf moet voldoende helder zijn hoe de 
verschillende organen en adviseurs worden beheerst. Tenslotte blijven mensen nooit 
lang op één plek zitten, zeker beleidsmakers niet. Dit speelt bijvoorbeeld bij de 
overgang van aanbesteding naar operationele fase, wanneer mensen op 
sleutelposities worden vervangen. Het besef moet geborgd worden dat pas op lange 
termijn winst is te boeken en niet alleen gekeken moet worden naar korte termijn 
investeringskosten. 
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5 Synthese tot conceptueel model 

In de voorgaande hoofdstukken zijn de drie theoretische "bouwstenen" besproken 
die de basis van dit onderzoek vormen. Complex opdrachtgeverschap in een 
geïntegreerd contract levert situaties op, die interessant zijn om te analyseren met 
speltheoretische begrippen. In dit hoofdstuk zal toegewerkt worden naar de 
definitieve probleemstelling. De vraagstelling zal afgebakend worden en aan de 
hand van een conceptueel model zal een aantal hypotheses gevormd worden. 

Er zijn verschillende fases met elk bijbehorende (complexe) beslissingen door de 
opdrachtgever, opdrachtnemer of beiden. Echter, de bevindingen in de theorie en de 
interviews toonden niet één duidelijk knelpunt. Er waren inderdaad veel diverse 
beslissingen en keuzes te benoemen, maar geen enkele was onoverkomelijk. Het 
grootste knelpunt lijkt een gebrek aan ervaring bij beide partijen. Het is een nieuwe 
situatie en vraag- en marktzijde dienen een nieuwe houding aan te nemen ten 
aanzien van doelstellingen, het project en de relatie met de andere partij. Om dit te 
bereiken zullen structurele hindernissen genomen moeten worden, die enkel op een 
macroniveau zijn te omschrijven. De veel genoemde verlaging van transactiekosten 
kan er alleen komen door standaardisering van processen en een groeiende deal-flow 
van projecten. Pas dan kunnen de benodigde kennis, vaardigheden en attitude echt 
ontwikkeld worden. En zal het wellicht voor een groter aantal projecten haalbaar 
worden om een geïntegreerde contractvorm te gebruiken. 

Bij nader inzien viel echter een interessant punt op in de interviews. Een aantal 
geïnterviewden twijfelde narnelijk aan de voordelen van een langdurig contract, 
meer specifiek de flexibiliteit van deze contracten. Zou het de opdrachtgever wel 
voldoende ruimte geven om iets te veranderen, mocht hij dit willen? Zelfs een simpel 
kantoor verandert om de tien jaar wel een keer. En dan zat hij ook nog eens vast aan 
slechts één marktpartij: het consortium aan wie het project gegund was. Dit leek deze 
geïnterviewden niet ideaal, ook omdat het hier om complexe opdrachtgevende 
organisaties gaat. De uiteindelijk geformuleerde uitvraag is vaak "ook maar" een 
(tijdelijk) compromis tussen verschillende belangen. Ook andere, in de interviews 
veel genoemde, onderwerpen (de gekleurde regels in tabel 5.1) bleken hier mee te 
rnaken te hebben. 
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Onderwerpen Aantal keren benoemd 

Kenmerken van DBFMO contracten 
Andere houding van en tussen partijen 16x 
Andere samenwerkin~svormen 17x 
Andere risicodeling en contractinhoud 24x 

Pluspunten van DBFMO contracten 
Enthousiasme bij direct betrokkenen 6x 
Focus op kwaliteit en duurzaamheid 8x 
Efficiënter presteren 12x 
Beter benutten van (markt)kennis 15x 

Knel-/aandachtspunten bij DBFMO contracten 
Moeite op_drachtnemer met procesinte~ratie lOx 
Relatie opdrachtgever ~ opdrachtnemer llx 
Beoordeling van daadwerkeliike meerwaarde llx 
Flexibiliteit en concurrentie 13x 

Verwachtingen voor toekomst 
Verla~ing van transactiekosten 4x 
Leerproces m.b.t. inrichten proces 7x 
Nieuwe of uitgebreidere toepassingen 12x 

Tabel 5.1; samenvatting van meest genoemde punten in de interviews (aantallen zijn 
groter dan het aantal geïnterviewden, omdat verschillende onderwerpen onder één label 

kunnen worden ondergebracht). 

Het al dan niet ruimte hebben voor veranderingen leek daarmee een bron van 
expliciet of impliciet geformuleerde twijfel te zijn. Met name de mensen zónder 
praktijkervaring met geïntegreerde contracten bespraken dit probleem. De indruk 
zou daarom kunnen ontstaan dat het een gevoelskwestie is. Maar ook in het 
Verenigd Koninkrijk, waar al wel ervaring is met operationele projecten, is dit een 
veelgenoemd punt in allerlei evaluatierapporten. Zoals zal blijken, biedt dit 
onderwerp mogelijkheden om een speltheoretisch begrippenkader te gebruiken. 

5.1 Wijzigingsprocedures en financiering 

In de Nederlandse geïntegreerde contracten zijn, naar Engels voorbeeld, 
wijzigingsprocedures opgenomen. Hierin is te vinden welke partij gerechtigd is een 
wijziging voor te stellen, welke informatie daarbij dient te worden gegeven en of een 
dergelijk voorstel door de andere partij gewijzigd mag worden. Ook de financiële 
consequenties van de wijziging zullen ingekaderd moeten worden. (Kenniscentrum 
PPS, 2005) De modelovereenkomst van de Rgdvoorziet in een vijftal wijzigingen: 

50 



Wijziging Staat (Art. 6.1); de opdrachtgevende partij stelt een wijziging voor 
"in de overeenkomst, het uitwerkings- en realisatieplan of in de 
outputspecifica tie". 
Wijziging Opdrachtnemer (Art. 6.2); de opdrachtnemende partij stelt een 
wijziging voor "in hetuitwerkings-en realisatieplan of in de 
outputspecifica tie". 
Wijziging Wet- en Regelgeving (Art. 6.3); in sommige gevallen komt de 
Wijziging Opdrachtnemer in aanmerking voor een vergoeding in het geval 
van onvoorziene veranderingen in wet- en regelgeving. 
Wijziging Vergunningen (Art. 6.4); in sommige gevallen komt de Wijziging 
Opdrachtnemer in aanmerking voor een vergoeding in het geval van 
onvoorziene wijzigingen in vergunningen. 
Kleine Wijziging (Art 6.5); de opdrachtnemer stelt een kleine wijziging voor in 
hetuitwerkings-en realisatieplan. Kosten en besparingen zijn beide voor 
opdrachtnemer. (Rijksgebouwendienst, 2006a) 

In dit onderzoek zal het uitsluitend gaan om zogenaamde "Wijzigingen Staat", 
volgend uit het complex opdrachtgeverschap zoals beschreven in hoofdstuk 3. De 
procedure om deze wijziging door te voeren is opgesteld analoog aan het Engelse 
standaard PFI contract, zie figuur 5.1. (HM Treasury, 2007) Afzonderlijke contracten 
kunnen afwijken van deze voorbeelden, zo is due diligence* bijvoorbeeld vaak geen 
efficiënte keuze. In principe zal de opdrachtnemer de voorgestelde wijziging tegen 
een marktconforme prijs moeten implementeren. Bij meer complexe wijzigingen is 
overleg tussen de partijen vanzelfsprekend. 

Figuur 5.1; typische stappen bij een wijziging 

Gezien het karakter van geïntegreerde contracten, zal een door de opdrachtgever 
voorgestelde wijziging steeds de outputspecificatie betreffen. Het willen wijzigen 
van bijvoorbeeld uitvoeringsaspecten zou niet passen in de rolverdeling die een 
geïntegreerd contract voorstaat. De opdrachtnemer zal zoals gezegd een vergoeding 
willen hebben en de opdrachtgever zal willen profiteren van enig kostenvoordeel dat 
kan ontstaan door de wijziging. 

In de volgende gevallen zal de opdrachtnemer mogen weigeren de wijziging door te 
voeren: de wijziging is technisch niet realiseerbaar; er zijn handelingen in strijd met 
wet- en regelgeving vereist; er ontstaat een verhoogd risico voor de opdrachtnemer 
om onder de afgesproken prestatienormen te presteren. Veelal zullen de bezwaren 
afkomstig zijn van onderaannemersen/of financiers. Deze laatste partij zal zich met 
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name roeren wanneer het risicoprofiel van het project verslechtert. Zowel externe 
financiers als verstrekkers van eigen vermogen zullen hier niet zonder meer mee 
akkoord gaan. De vraag of en hoeveel het risicoprofiel door de wijziging veranderd, 
is geen eenvoudige. (Kenniscentrum PPS, 2005) 

Een ander betalingsaspeet zijn de kosten die de opdrachtnemer maakt om het 
voorstel uit te werken. Enerzijds zal de opdrachtgever snel een indicatie willen 
hebben over de haalbaarheid van een wijziging, anderzijds wil de opdrachtnemer 
deze kosten wel graag vergoed hebben. Ook hierover kunnen in een contract 
afspraken worden gemaakt. Tenslotte is de vraag hoe de wijziging betaald dient te 
worden. Betaling kan ineens of in termijnen, of door aanpassing van het 
betalingsmechanisme. Dat laatste biedt de mogelijkheid om ook bij de wijziging te 
werken met prestatieprikkels. (Kenniscentrum PPS, 2005) 

Het kan problematisch zijn dat door de opdrachtgever met slechts één marktpartij 
wordt onderhandeld, omdat mogelijk competitieve spanning ontbreekt. Om de 
opdrachtgever te beschermen, zijn er twee methodes opgenomen in contracten. 
Hiermee kan de prijs van de huidige opdrachtnemer vergeleken worden met prijzen 
die op dat moment in de markt gelden. Benchmarking bestaat uit een vergelijking van 
de door het consortium gevraagde prijs, met een kengetal dat wordt samengesteld op 
basis van een bureauonderzoek Een stap verder is market testing. Hierbij wordt er 
een daadwerkelijke uitvraag in de markt gezet, waarbij de opdrachtnemer wordt 
geconfronteerd met "echte" marktprijzen. Ultiem gevolg van een market test kan zijn 
dat voor die specifieke activiteit, de opdrachtgever in zee gaat met een andere, derde 
partij. (Kenniscentrum PPS (2005) 

Beide methodes zijn in het contract vastgelegd en bij bepaalde activiteiten zal op 
bepaalde momenten, één van de twee worden uitgevoerd. Voor een wijziging is dit 
ook van belang, om zo de voorgestelde prijs van het consortium te kunnen toetsen. 
Een market test zal dus contractueel in wijzigingsprocedures worden opgenomen. 

5.2 Flexibiliteit 

Het kunnen wijzigen vraagt logischerwijs om flexibiliteit. Aan de hand van Van Dale 
is flexibiliteit het gemak waarmee iets of iemand zich aanpast aan veranderlijke 
omstandigheden. 

Dat laat zich in dit geval specificeren tot de flexibiliteit van geïntegreerde contracten, 
waarmee dus bedoeld wordt het gemak waarmee een geïntegreerd contract zich laat 
aanpassen aan veranderlijke omstandigheden. Het is echter lastig dit zonder historische 
data te beoordelen. Daarom zal flexibiliteit in eerste instantie gedefinieerd worden 
als de kans dat een wijzigingsvoorstel inderdaad tot een wijziging van een geïntegreerd 
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contract kan leiden. Flexibiliteit is daarmee een vereiste wanneer partijen iets willen 
dat niet op voorhand of anderszins in het contract is vastgelegd. Daarom is al in de 
contractfase anticipatie nodig op zowel voorspelbare veranderingen als procedures 
voor onvoorspelbare veranderingen. 

Het gaat echter ook om de omstandigheden waaronder een wijziging tot stand zal 
komen. Zoals al bleek is de uiteindelijke meerwaarde afhankelijk van de tijd en 
kosten die gemoeid zijn met de totstandkoming van een wijziging. Een stroperig 
proces of een exorbitant hoge prijs kunnen beide een negatieve invloed hebben op de 
flexibiliteit, omdat de wijziging uiteindelijk nauwelijks meer iets oplevert. Daarom 
luidt de definitieve begripsbepaling: flexibiliteit is de kans dat een wijzigingsvoorstel 
daadwerkelijk wordt uitgevoerd, met behoud van de meerwaarde. Deze definitie kan gelden 
voor zowel een geïntegreerd contract als een meer traditioneel ingericht bouwproces. 

5.3 Engelse praktijkervaringen 

Bovenstaande is vooral theoretisch, simpelweg omdat in Nederland nog nauwelijks 
ervaring bestaat met operationele geïntegreerde contracten in de utiliteitsbouw. In 
het Verenigd Koninkrijk ligt dat anders: hier waren in 2006 al meer dan 500 projecten 
operationeel. Diverse Engelse rapporten uit 2005 en 2006 brengen in kaart wat de 
bevindingen zijn. In alledrie de rapporten is flexibiliteit een terugkomend 
onderwerp. Zo vroeg KPMG (2007) aan 93 contractmanagers naar het aantal 
contractuele wijzigingen dat in de operationele fase nodig bleek. Zo'n 80% gaf aan 
dat één of meer kleine en grote wijzigingen waren opgetreden, en bijna de helft zei 
dat zij meer dan 10 kleine en grote wijzigingen hadden moeten doorvoeren. 

Ook het voortgangsrapport van Partnerships UK (2006) laat op overtuigende wijze 
zien dat flexibiliteit in veel gevallen een punt van aandacht is. Hierin werd een 
tiental publicaties en evaluatierapporten (uit de periode 2002-2005) over operationele 
projecten bekeken, waaruit een aantal conclusies te halen zijn. De relatie en 
communicatie tussen partijen kunnen zo goed geregeld zijn, dat dit helpt bij het 
implementeren van wijzigingen. Maar er worden ook verbeterpunten genoemd: 

Gebrek aan competitie door beperkte market testing en benchmarking 
mogelijkheden; 
Vooral oudere PFI contracten zijn moeilijk aan te passen aan veranderende 
prioriteiten; 
Procedures zijn vooral toegesneden op grote wijzigingen, en zijn te kostbaar 
en tijdrovend voor kleine wijzigingen; 
PPS contracten worden in sommige gevallen gezien als minder flexibel. 

Het Britse Ministerie van Financiën gaat in haar voortgangsrapport uiteraard in op 
de bewezen voordelen, maar ook op de lange termijn afweging tussen flexibiliteit en 

53 



maximale waarde gedurende de contractduur. Dit alles om te waarborgen dat het 
publieke belang ook in de toekomst gediend wordt. En hoewel de publieke sector 
gedwongen wordt om heel goed over haar visie en vraag na te denken alvorens een 
geïntegreerd contract aan te gaan, worden ook hier een aantal aanbevelingen gedaan: 

Bekijken of het standaardcontract aangepast moet worden om beter in te 
spelen op ervaringen met wijzigingsprocedures en prikkels om wijzigingen 
goed te implementeren; 
Verbeteren van de mogelijkheden om flexibiliteit van de aanbiedingen te 
wegen en te meten, al tijdens het opstellen van de outputspecificatie; 
Ondersteunen van contractmanagers die met wijzigingen worden 
geconfronteerd, om zo de flexibiliteit te verbeteren; 
Zorgen voor voldoende mogelijkheden voor de overheid om flexibel met haar 
bezittingen om te gaan, zoals het vaststellen van een specifieke maximale 
contractduur in bepaalde sectoren en het verminderen van de kosten van 
contractbeëindiging. 
Attenderen op de flexibiliteit van "soft services" (zoals schoonmaak, 
beveiliging en catering) omdat hier de prestatiewinst onder het gemiddelde 
blijft in vergelijking met andere componenten. Onder andere door meer 
gebruik te rnaken van market testing (HM Treasury, 2006) 

Van Geest (2005) gaat in zijn afstudeerrapport in op de lessen die voor Nederland 
van het Verenigd Koninkrijk te leren zijn. Flexibiliteit wordt samen met 
gebruikersinbreng, ontwerptaken, prestatieprikkels en de outputspecificatie als 
belangrijk aandachtspunt genoemd. In 55% van de gevonden PFI projecten werd in 
de operationele fase iets veranderd in het aanbod van hard of zacht Facility 
Management en het bouwvolurne of ontwerp. 

Al met al is er dus, ondanks alle voordelen van PFI contracten in het Verenigd 
Koninkrijk, veel aandacht voor het verzekeren van voldoende flexibiliteit voor de 
opdrachtgever in de operationele fase. Tenminste vermoedt men inflexibiliteit waar 
te nemen en daarnaast zoekt men naar wegen om market testing vaker te gebruiken 
en de procedures beter op de wijzigingen af te stemmen. 

5.4 Vraagstelling 

De zoektocht naar een onderzoekbaar knelpunt uit de confrontatie van complex 
opdrachtgeverschap en geïntegreerde contracten, heeft uiteindelijk geleid tot de 
volgende probleemstelling: 
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Er lijkt twijfel te bestaan over de mate van flexibiliteit van geïntegreerde contracten 
voor opdrachtgevers, in de operationele fase van een project. Deze twijfel zou een 
verdere toepassing mogelijk in de weg kunnen staan. 



De flexibiliteit van geïntegreerde contracten zal dus vergeleken moeten worden met 
een traditionele situatie, waardoor de vraagstelling als volgt luidt: 

Wat heeft invloed op de contractuele flexibiliteit voor een opdrachtgever en is hierbij 
onderscheid te maken tussen een "geïntegreerde" en een "traditionele" situatie? 

Door dit te onderzoeken vanuit de opdrachtgevende rol, wordt gekeken waar 
eventuele twijfel zou kunnen liggen. Daarnaast moet een vergelijking gemaakt 
worden tussen het uitgangspunt van een traditionele situatie enerzijds en dat van 
een geïntegreerd contract anderzijds. Alleen aangeven welke factoren invloed 
hebben is niet voldoende, daarom is de doelstelling van dit onderzoek: 

Aangeven of en waarom bepaalde factoren een opdrachtgever meer of minder 
contractuele flexibiliteit geven en of een situatie met een geïntegreerd contract hierin 
verschilt van een traditionele situatie. 

5.5 Onderzoeksmodel 

Om een antwoord te kunnen geven op bovenstaande vraagstelling is een conceptueel 
model opgesteld. (Zie figuur 5.2) Om te beginnen was een scherpe afbakening nodig 
om de resultaten van waarde te laten zijn. Dit waren hierbij de uitgangspunten: 

De wijziging wordt voorgesteld door de opdrachtgevende partij. 
De voorgestelde wijziging betreft een aanzienlijke wijziging van de 
outputspecificatie gedurende de operationele fase van een project, met 
invloed op het betalingsmechanisme. Dit kan zijn in het ontwerp, 
bouwvolume, dienstenaanbod of functie. Deze vier punten beschrijven ook de 
wijziging in de traditionele situatie. 
De uitgangssituatie van de opdrachtgever dient als startpunt. 
Flexibiliteit wordt drieledig gedefinieerd: de kans op een akkoord over de 
wijziging, de voorwaarden waaronder dit zal gebeuren en de snelheid 
waarmee dit zal gebeuren. Zo wordt rekening gehouden met het zoveel 
mogelijk willen behouden van de oorspronkelijke meerwaarde van de 
wijziging. 

De eerdergenoemde wijzigingsprocedures (stap 1 in figuur 5.2) zijn natuurlijk erg 
toegespitst op geïntegreerde contracten. Daarom gaat het model uit van een 
"onderhandeling" die zowel op een traditionele als geïntegreerde situatie betrekking 
kan hebben. (Stap 2 in figuur 5.2) Dit was nodig om beide met elkaar te kunnen 
vergelijken. Het directe verband tussen onderhandelingspositie en -resultaat maakt 
het verder mogelijk ook situaties zonder daadwerkelijke fysieke onderhandeling mee 
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te nemen, de geldigheid wordt daarmee vergroot. Zo zijn uitspraken over zowel 
geïntegreerde als traditionele contracten mogelijk. 

De negen in hoofdstuk 2 benoemde modelvariabelen hebben volgens de literatuur 
een bepaalde invloed op iemands onderhandelingspositie. Als tiende variabele is de 
contractvorm (geïntegreerd of traditioneel) toegevoegd, om uitspraken te kunnen 
doen over de consequenties van deze contractvormen. Samen bepalen de tien 
variabelen de onderhandelingspositie van een opdrachtgever. Deze 
onderhandelingspositie is, via een al of niet fysieke onderhandeling, bepalend voor 
het onderhandelingsresultaat van de opdrachtgever. (Stap 3 in figuur 5.2) Deze 
directe relaties tussen de onderhandelingspositie en de resultaatsverwachtingen, 
weergegeven door de pijlen, zullen de uiteindelijke invloed van de tien variabelen op 
de flexibiliteit van een opdrachtgever bepalen. (Stap 4 in figuur 5.2) 

® 

Ervilrir.og opdractltQWIIf 

Dctllilng~kormrt 

? Onderhandelings

• 
positie van IE'-----~ 

opdrachtgever 

Snelheld 
waarmeemen 

tot akkoord komt 

Figuur 5.2; de vier stappen in het model. 

Onderhandeling 

Dit model houdt twee belangrijke weglatingen in. Ten eerste zal niet gekeken 
worden naar "zachte" onderhandelingsaspecten, die niet door speltheorie maar door 
gedragswetenschappen worden beschreven. Zo is denkbaar dat de houding van 
iemand voor een groot deel de uitkomst bepaalt. Het beperkte aantal in Nederland 
gevoerde onderhandelingen, en vooral het kleine aantal verschillende projecten, 
maakt een dergelijke vergelijking nog lastig. Daarnaast wordt niet gekeken naar de 
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"tegen"partij van de opdrachtgever: de opdrachtnemer. Omdat de twijfel aan 
opdrachtgevende zijde ligt, is ervoor gekozen om dan ook deze partij als 
uitgangspunt te nemen. De invloed van de opdrachtnemer op de onderhandelingen 
mag echter geenszins onderschat worden. In sommige van de 10 modelvariabelen zit 
deze opdrachtnemende kant overigens al verscholen, zo impliceert asymmetrische 
kennis een opdrachtnemer met méér expertise. Ook het belang van samenwerking in 
de toekomst kan gelden voor beide partijen. 

5.6 Hypotheses 

Op basis van verschillende bronnen4 is tot een hypothese gekomen voor elk van de 
10 modelvariabelen. Hoewel er een negatief verband valt te verwachten tussen het 
behalen van eigen (gunstige) voorwaarden en de snelheid waarmee men tot een 
akkoord komt, worden de drie aspecten van flexibiliteit elk afzonderlijk onderzocht. 
Er zijn dus 10x3=30 hypotheses mogelijk. Elke modelvariabele kent twee mogelijke 
waarden, zoals te zien in tabel 5.2: 

Variabele "Positieve" mogelijkheid 1 "Negatieve" mogelijkheid 2 

Contract Geïntegreerd Traditioneel 

Tijdsdruk Een zekere tijdsdruk Nauwelijks tijdsdruk 

Verbondenheid Vertegenwoordiger van opdrachtgever Vertegenwoordiger van opdrachtgever is 
is sterk verbonden met haar organisatie niet sterk verbonden met haar organisatie 

Opties Wel reële alternatieve opties Geen reële alternatieve opties 

Afbreukrisico Hoog ingeschat afbreukrisico Laag ingeschat afbreukrisico 

Huidige Nog een grote waarde Geen grote waarde meer 

waarde 
Kennis Kennis vooral bij opdrachtnemer Geen verschil in relevante kennis 

Marktreputatie Positief Negatief 

opdrachtgever 
Ervaring Wel kunnen Ieren van eerdere projecten Niet kunnen leren van eerdere projecten 

Toekomst Wel belang bij verdere samenwerking Geen belang bij verdere samenwerking 

Tabel 5.2; mogelijke waarden van de modelvariabelen 

In tabel 5.3 zijn de hypotheses opgenomen, waarbij opgemerkt dient te worden dat 
denkelijk niet alle variabelen elk onderdeel van flexibiliteit beïnvloeden. 

4 Muthoo (2000), Jongbloed (2004), Van Geest (2005) en Van Leengoed (2007) 
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Kans op akkoord over Kans op eigen Snelheid waarmee men 
wijziging voorwaarden bij tot een akkoord komt 

akkoord 
Contractvorm Er bestaat twijfel, dus Er bestaat twijfel, dus 

geïntegreerd contract geïntegreerd contract 
heeft negatieve invloed. heeft negatieve invloed. 

Tijdsdruk Negatieve invloed, door Positieve invloed, 
ontstaan van haastwerk vanwege de geboden 
en eerder akkoord gaan haast. 
zonder het onderste uit 
de kan te willen halen. 

Verbondenheid Positieve invloed, door Positieve invloed, door Positieve invloed, door 
de grotere persoonlijke de grotere persoonlijke de grotere persoonlijke 
gevolgen voor de onder- gevolgen voor de onder- gevolgen voor de onder-
handelaar bij mislukking. handelaar bij mislukking. handelaar bij vertraging. 

Reële opties Negatieve invloed, omdat Positieve invloed, door-
het hebben van reële dat het hebben van reële 
opties vaker een keuze opties een dreiging is 
voor één van deze opties voor de tegenpartij in de 
betekent. onderhandeling. 

Afbreukrisico Negatieve invloed, Positieve invloed, 
doordat een hoog doordat een hoog 
ingeschat afbreukrisico ingeschat afbreukrisico 
de partij eerder akkoord de partij eerder akkoord 
laat gaan, met minder. laat gaan. 

Huidige waarde Negatieve invloed, omdat 
een hoge huidige waarde 
een "veiligere" 
uitgangspositie is en de 
haast minder maakt. 

Kennis Positieve invloed, door Negatieve invloed, door 
onwetendheid onwetendheid 
opdrachtgever over alle opdrachtgever met wat 
gevolgen van akkoord. haalbaar is. 

Marktreputatie Positieve invloed, omdat Positieve invloed, omdat 

opdrachtgever tegenpartij beter weet tegenpartij beter weet 
wat hij aan de wat hij aan de 
opdrachtgever heeft. opdrachtgever heeft. 

Ervaring Positieve invloed, omdat Positieve invloed, omdat 
meer ervaring maakt dat partij het "spelle~e" kent 
de opdrachtgever het en sneller kan 
"spelle~e" beter kent. anticiperen. 

Toekomst Positieve invloed, omdat 
samenwerking 
afhankelijk is van 
akkoord. 

Tabel5.3; de hypothese voor elk van de modelvariabelen 

58 



6 Methoden en TechniekenNignetmethode 

Gedurende dit onderzoek zijn verschillende technieken gebruikt om informatie te 
verzamelen. In de eerste fase is gebruik gemaakt van open interviews met 
verschillende experts uit de praktijk. Omdat het doel was zoveel mogelijk te weten te 
komen over het onderwerp, is gekozen voor een ongestructureerde opzet. Wel is 
steeds dicht bij de expertise van de geïnterviewde gebleven. Door de experts niet te 
sturen, kwamen ze vanzelf uit bij wat zij als belangrijk of problematisch achtten. 
Door verschillende partijen van verschillende projecten te spreken, is geprobeerd een 
volledig beeld te krijgen van geïntegreerde contracten. De nadruk lag hierbij op een 
beter begrip van het proces en de mogelijke knelpunten. Daarom zijn naast mensen 
met concrete "geïntegreerde" ervaring, ook ervaren adviseurs zonder deze specifieke 
ervaring geïnterviewd. De twaalf interviews zijn uitgetypt en door 
gespreksonderwerpen te labellen is een samenvatting gemaakt, zoals genoemd in een 
eerder hoofdstuk. De informatie uit de interviews is gelegd naast wetenschappelijke 
bronnen en beschikbare gegevens uit openbare projectdocumentatie. (Baarda, De 
Goede en Van der Meer-Middelburg, 1996) 

6.1 Vignetmethode 

In dit hoofdstuk zal verder vooral worden stilgestaan bij de methode van 
dataverzameling, zoals gebruikt tijdens de tweede fase van het onderzoek. Het doel 
van de toegepaste vignetmethode (in het Engels: conjoint analysis) is om te bepalen 
welke van een aantal onafhankelijke variabelen invloed hebben op een afhankelijke 
variabele. In dit geval is dus geprobeerd om tot een valide dataset te komen, die 
beschrijft welke factoren van invloed zijn op een onderhandelingssituatie: het komen 
tot een akkoord, de voorwaarden hiervan en de snelheid waarmee dit gebeuren zal. 

Gezien het beperkte aantal relevante Nederlandse projecten en de vroege fase waarin 
deze projecten nog verkeren, is de vignetmethode gebruikt om in korte tijd een groot 
aantal fictieve cases te genereren. De onafhankelijke variabelen variëren per vignet 
en zo kan snel een grote set van unieke vignetten gemaakt worden. Naast de 
tijdwinst die zo geboekt wordt, is het ook mogelijk om een respondent meerdere 
vignetten voor te leggen mits het vignet duidelijk en overzichtelijk genoeg is. 
Bovendien kan een relatief groot aantal variabelen in één keer onderzocht worden.5 

5 Voorbeelden van de toepassing van de vignetmethode zijn te vinden in Rooks (2002), Stichting der 
Economisch Onderzoek (2004) en IV A (2004). 
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Bij het gebruik van deze methode moet met een aantal zaken rekening worden 
gehouden: 

Door hypothetische cases voor te leggen, antwoorden de respondenten 
noodzakelijkerwijs met stated preferences in plaats van revealed preferences . Een 
van de gevolgen zou een te rationele benadering kunnen zijn. Ook behoort 
strategisch of sociaal wenselijk gedrag tot de mogelijke consequenties, maar 
hier leek gezien het onderwerp niet echt sprake van te zullen zijn. 
Ondanks de mogelijkheid om complexe situaties te beoordelen op basis van 
een overzichtelijk vignet, moet rekening worden gehouden met cognitieve 
stress in het geval van een te complexe vignetbeschrijving. Een te groot aantal 
variaties, of te kleine onderlinge verschillen, maakt het de respondent moeilijk 
om zinnig te kunnen antwoorden. Er zal dus veel aandacht uit moeten gaan 
naar zowel formulering als spreiding van de variabelen. De vignetten moeten 
"spannend" zijn. 

6.2 Gebruikte toepassing van vignetmethode 

Gezien de verwachte moeilijkheid is een vrij uitgebreide inleidende brief toegevoegd, 
met daarin een beschrijving van het onderzoek. Vervolgens is onder afstudeerders 
van zowel de faculteit Construction Management & Engineering als Technology & 
Policy, een pilot uitgevoerd waaruit vier aandachtspunten volgden: 

Benadruk op het vignet de variabelen die per vignet verschillen (opgelost 
door deze bold af te drukken); 
Bouw een vraag in die motiveert om alle modelvariabelen te lezen (vraag 4, 
welke twee variabelen het meest de keuze beïnvloedden); 
Een hoog abstractieniveau van de vignetten kan leiden tot sterk hypothetische 
antwoorden, daarom is ook gevraagd naar de zekerheid waarmee de 
respondent het antwoord heeft gegeven en naar het ingeschatte realisme van 
de gegeven case. 
De vragenlijst is behoorlijk abstract en daarmee complex (ondervangen door 
niet meer dan 6 vignetten per respondent voor te leggen). 

Uiteindelijk bestond elk vignet uit een unieke combinatie van de 10 modelvariabelen 
en 6 vragen die op basis van de waarden van deze variabelen beantwoord moesten 
worden. In bijlage III zijn twee voorbeeldvignetten opgenomen, met de twee 
uitersten wat betreft de modelvariabelen. De formuleringen kunnen verschillen per 
contractvorm. De eerste drie vragen meten aspecten van flexibiliteit, de vierde vraag 
motiveert tot het lezen van alle variabelen en laatste twee vragen controleren voor de 
relevantie van de geschetste situatie. Alle vragen, behalve vraag 4, moest de 
respondent beantwoorden op een vijf-punts Likkertschaal. Uiteindelijk bleken er 
1024 unieke vignetten mogelijk te zijn (10 variabelen met elk 2 mogelijke waarden). 
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De vignetten zijn random toegewezen aan een groep van ervaren projectmanagers en 
juristen van de groep Huisvesting en Vastgoed, binnen AT Osbome. Ook zijn er 
vignetten uitgedeeld aan een klein aantal projectmanagers binnen Fakton en DHV, 
om gekleurde antwoorden te voorkomen. De respondenten zijn expliciet gevraagd 
om de rol van opdrachtgever aan te nemen, zodat de invloed van de individuele 
persoonkenmerken zo veel mogelijk werd verkleind. Door het kleine aantal 
respondenten zou hiervoor immers niet gecontroleerd kunnen worden. Uit de 
reacties van de respondenten blijkt dat de vragenlijst wellicht iets té abstract was, 
door een groot aantal variabelen met in sommige gevallen slechts weinig variatie. 
Een volgende keer zou een kleiner aantal variabelen toegepast moeten worden, met 
een wat grotere "spanning" onderling. 

6.3 Expert panel 

De toetsing van de bevindingen uit het vignetonderzoek vond plaats in de setting 
van een expert panel. In deze bijeenkomst is met een groep experts uit het vakgebied 
gediscussieerd over de resultaten van dit afstudeeronderzoek en de onderbouwing. 
Een effectieve groepsgrootte is 7 tot 10 deelnemers, met voldoende variatie om 
verschillende meningen te kunnen horen. Uiteindelijk bestond de groep uit 8 
mensen, zie bijlage IV. De gespreksleider is op zoek gegaan naar meningen van de 
deelnemers over een aantal deelonderwerpen en stellingen en het waarom achter 
deze meningen. Alle opmerkingen en vragen zijn meegenomen bij de verwerking 
van de resultaten en het opstellen van dit definitieve rapport. 

Drie van de deelnemers waren eerder al geïnterviewd tijdens de oriëntatie op het 
uiteindelijke onderwerp en bleken goed op de hoogte te zijn van de huidige stand 
van zaken. Drie andere deelnemers hebben vanuit hun werkveld ook de nodige 
ervaring met dit gebied, maar waren niet eerder voor dit onderzoek geïnterviewd. 
De andere twee deelnemers zijn verbonden aan een universiteit en hebben ervaring 
met de gebruikte methode. In de groep zijn verschillende vakgroepen 
vertegenwoordigd: opdrachtgever, opdrachtnemer, adviseur en wetenschapper. 

61 



7 Resultaten 

Dit hoofdstuk vormt de schakel tussen het model en de uiteindelijke conclusies. Op 
basis van het onderzoeksmodel is met de beschreven vignetmethode een dataset 
verzameld, die door middel van SPSS (een statistisch softwarepakket) is bekeken en 
geanalyseerd. Allereerst zal de gehele dataset beschreven worden en ook wordt 
aangegeven waarom kan worden gecontroleerd voor de zekerheid van de 
respondenten en het realisme van de gegeven cases. Daarna komt per afhankelijke 
variabele aan bod welke verbanden zijn gevonden. Dit is door middel van een 
meervoudige regressie-analyse onderzocht.6 Tot slot zullen de verbanden tussen de 
drie afhankelijke variabelen worden benoemd. Omdat het niet de bedoeling is 
geweest om een "toverformule" te vinden die dergelijke onderhandelingen kan 
voorspellen, is geen model opgesteld. Er is enkel gekeken naar de meest belangrijke 
invloeden per afhankelijke variabele. 

7.1 Algemene beschrijving 

Uiteindelijk zijn de vignetten onder 37 personen verspreid, waarvan 6 niet werkzaam 
bij AT Osborne. Door de respondenten de tijd te geven om te reageren en een aantal 
keren te attenderen op het belang van invullen, is een relatief hoge respons bereikt. 
Gezien het belang van voldoende dekking van alle unieke vignetten, was dat ook 
noodzakelijk. In tabel5.1 zijn de responscijfers samengevat. 

Werkgever: Verspreid (n I %) Terug (n I%) Non-respons (n I%) 

AT Osborne 31 I 100% 23174% 8 I 26%* 

Overig 61100% 3150% 3 I 50%** 

Totaal 37/100% 26 I 70% 11130% 

* 2 personen hebben aangegeven de vignetten te lastig te vinden om in te kunnen vullen 
** 1 persoon heeft aangegeven dat het vignet te ver van zijn werkzaamheden lag, om te kunnen 
invullen 

Tabel 7.1; samenvatting responscijfers. 

Vooraf is bepaald welke mate van clustering in de antwoorden is terug te vinden. Er 
zijn immers wel 156 ingevulde vignetten, maar door slechts 26 respondenten. Een te 

6 De gebruikte regressie is te vinden onder "Analyze/Regression!Linear ... ";dit is een toepassing van de OLS 
(ordinary least squares) methode. Deze methode gaat uit van een constante variantie binnen een populatie, wat 
wil zeggen dat de verdeling gelijk verspreid is over hoge en lage waardes van een item. (Burns en Bush, 2006) 
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hoog gevonden significantie is daardoor een reëel ns1co. Gelukkig bleken deze 
indicatoren mee te vallen, waardoor geen extra kunstgrepen nodig waren om de 
resultaten te kunnen implementeren. In bijlage V is de correlatietabel te vinden, die 
de correlatie tussen alle variabelen en de gegeven antwoorden weergeeft. Tussen de 
onafhankelijke variabelen bestaan geen significante verbanden, waardoor geen 
variabelen op voorhand gecombineerd of verwijderd hoefden te worden. 

Omdat vooraf geen vignetten zijn uitgesloten en gezien de complexiteit van het 
onderwerp, is de respondenten ook gevraagd naar de zekerheid over het gegeven 
antwoord en het realisme van de geschetste case. Beide waren op een vijfpunts
Likertschaal aan te geven. Ook hier geldt dat deze antwoorden persoonsgebonden 
kunnen zijn, maar dat hier verder geen rekening mee is gehouden. De volgende twee 
tabellen (5.2 en 5.3) laten de verdelingen zien van de zekerheid en het realisme. Het 
valt op dat de respondenten erg zeker zijn over hun antwoorden, maar een groter 
aantal cases niet erg realistisch vinden. De antwoorden over zekerheid en realisme 
zijn positief met elkaar gecorreleerd (r=0,168; p<0,05), waarschijnlijk zijn de 
respondenten iets zekerder over hun antwoord als ze de case realistisch vinden. 

N=156 (n /%) Cumulatief% 

Heel onzeker OIO% 
Vrij onzeker 12 I 7,7% 7,7% 

Neutraal 51 I 32,7% 

Vrij zeker 90 I 57,7% 

Heel zeker 1 I 0,6% 98,7% 

Missing 2 I 1,3% 100% 

Tabel 7.2; verdeling van de zekerheid van de gegeven antwoorden. Zekerheid is positief gecorreleerd 
met "reële opties" (r=0,222; p<O,Ol) en "marktreputatie" (r=0,163; p<O,OS) en negatief gecorreleerd 

met "contractvorm" (r= -0,174; p<O,OS). 

64 

N=156 (n I%) Cumulatief% 

Heel onrealistisch 1 I 0,6% 

Vrij onrealistisch 29 I 18,6% 19,2% 

Neutraal 54 I 34,6% 

Vrij realistisch 66 I 42,3% 

Heel realistisch 4 I 2,6% 98,7% 

Miss in~ 2 I 1,3% 100% 

Tabel 7.3; verdeling van het realisme van de gegeven cases. Realisme is positief 
gecorreleerd met" tijdsdruk" (r= 0,235; p<O,Ol) en "reële opties" (r= 0,239; p<O,Ol). 



Interessant is verder dat de zekerheid negatief samenhing met het feit dat het vignet 
een geïntegreerd contract beschreef. Dit is een eerste indicatie dat er inderdaad lichte 
twijfel bestaat over de mogelijkheden van dit soort contracten. In het vervolg van dit 
hoofdstuk worden steeds twee resultaten genoemd: één met de dataset zonder 
controle voor zekerheid van de respondent en realisme van de case en één met deze 
controle, waarbij allebei neutraal of hoger moesten zijn. Dan blijft 74% van de 
gegeven antwoorden over met ook hier een acceptabele invloed door clustering. 

Tot slot is bij elk vignet gevraagd naar de twee variabelen die de meeste invloed op 
de antwoorden hadden. Ondanks dat dit slechts ter motivatie was om vooral alle 
variabelen te lezen, geeft de verdeling (figuur 7.1) een aardige indruk van de 
belangrijkste onafhankelijke variabelen. Ze komen narnelijk redelijk overeen met de 
gevonden invloeden op de drie afhankelijke variabelen. Hierbij valt overigens op dat 
contractvorm pas op de vierde plek komt. Ook valt op dat verbondenheid duidelijk 
het minst vaak genoemd wordt als van invloed op de gegeven antwoorden. 

•Aantal keren als eerste genoemd (N=156) cAantal keren als tweede genoemd (N=1$) 
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Figuur 7.1; percentages van antwoorden op de vraag welke variabelen de doorslag gaven. 
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7.2 Kans op een akkoord 

De eerste vraag die aan de respondenten is gesteld, was om de kans op een akkoord 
in te schatten. Onderstaande tabellen laten zien welke verbanden er volgens de 
uitgevoerde regressie-analyse bestonden tussen de onafhankelijke variabelen en de 
antwoorden op deze vraag. Zowel met als zonder controle voor zekerheid en 
realisme is deze analyse gemaakt. In bijlagen Vla en Vlb zijn de uitgebreide tabellen 
opgenomen, hier wordt volstaan met de verbanden zoals die uit de regressie volgen. 
De verklaarde variantie (R2-waardes) van de twee modellen verschilt onderling 
nauwelijks. De vrij lage waardes (R2=0,175 zonder controle en R2=0,201 met zekerheid 
en realisme hoger of gelijk aan "neutraal") hiervan maken echter wel, dat de 
conclusies met enige voorzichtigheid moeten worden geformuleerd. 

Er is ook getoetst op mogelijke overlap tussen de onafhankelijke variabelen. (Agresti 
en Finlay, 1997) Deze multicollineariteit wordt beschreven door tolerantie (moet >0,1 
zijn) en de variantie-inflatie factor (VIF, moet <10 zijn). Beide hebben acceptabele 
waarden. De significante verbanden worden hieronder met * (bij p<O,OS) of ** 
(p<O,Ol) aangegeven. 

Variabelen Coëfficienten Variabelen Coëfficienten 

Bet a Sig. Bet a Sig. 
Contractvorm -0,097 0,226 Contractvorm* -0,224 0,019 

Tijdsdruk 0,013 0,864 Tijdsdruk 0,065 0,476 

Verbondenheid -0,008 0,913 Verbondenheid 0,031 0,739 

Reële opties** -0,230 0,004 Reële opties* -0,242 0,013 

Afbreukrisico -0,051 0,521 lAfbreukrisico -0,101 0,278 

Huidige waarde 0,114 0,147 Huidige waarde 0,170 0,067 

Kennis* 0,162 0,040 Kennis* 0,213 0,022 

Marktreputatie 0,122 0,120 Marktreputatie 0,094 0,319 

Leereffecten 0,122 0,125 Leereffecten 0,078 0,409 

Toekomst** 0,206 0,010 Toekomst 0,176 0,056 

Tabel 7.4a; resultaten voor Tabel 7.4b; resultaten voor 
"kans op akkoord" zonder controle. "kans op akkoord" met controle. 

Tabel 7.4a laat het volgende zien: er is een negatief verband tussen het hebben van 
reële opties en de kans op een akkoord. (~=-0,230; p<0,01) Daarnaast bestaat er een 
positief verband tussen de kans op een akkoord en een meer asymmetrische 
kennisverdeling. (~=0,162; p<O,OS) Tot slot kent het hebben van een belang in 
toekomstige samenwerking een positief verband met de kans op een akkoord. 
(~=0,206; p<O,Ol) 
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Tabel 7.5b laat daarentegen het volgende zien: de verbanden tussen reële opties (P=-
0,242; p<O,OS) en de kennisverdeling (p=0,213; p<O,OS), hebben vergelijkbare waardes 
als in bovenstaande analyse. Het verband van het toekomstbelang is er nog, maar 
met een lagere significantie (P=0,176; p<O,l). Ook is er nu een positief verband met 
huidige waarde gevonden, met dezelfde lagere significantie (P=0,170; p<O,l). Tot slot 
is er nu een verband gevonden tussen de contractvorm en de kans op een akkoord 
(P=-0,224; p<O,OS) 

7.3 Kans op een akkoord onder eigen voorwaarden 

Ook voor deze tweede vraag is een regressie-analyse uitgevoerd met én zonder 
controle voor zekerheid en realisme. Onderstaande tabellen geven de bevindingen 
weer. Zie bijlagen VIla en Vllb voor de uitgebreide tabellen. De R2-waarden zijn 
hoger dan bij de eerste vraag, maar nog steeds aan de lage kant. (R2=0,302 zonder 
controle en R2=0,300 met zekerheid en realisme hoger of gelijk aan "neutraal") De 
waarden met betrekking tot multicollineariteit zijn ook hier acceptabel. De 
significante verbanden worden weer met * (bij p<O,OS) of ** (p<O,Ol) aangegeven. 

Variabelen C oëfficien ten Variabelen C oëfficien ten 

Bet a Sig. Bet a Sig. 
Contractvorm -0,096 0,189 Contractvorm -0,124 0,161 

Tijdsdruk** -0,237 0,001 Tijdsdruk* -0,218 0,012 

Verbondenheid 0,013 0,851 Verbondenheid -0,020 0,813 

Reële opties** 0,452 0,000 Reële opties** 0,432 0,000 

Afbreukrisico -0,061 0,400 Afbreukrisico -0,056 0,514 

Huidige waarde 0,001 0,984 Huidige waarde 0,002 0,980 

Kennis -0,107 0,136 Kennis -0,118 0,168 

Marktreputatie -0,048 0,497 Marktreputatie -0,072 0,413 

Leereffecten 0,024 0,743 Leereffecten -0,002 0,986 

Toekomst -0,067 0,352 Toekomst -0,063 0,458 

Tabel 7.5a; resultaten voor Tabel 7.5b; resultaten voor 
"kans op akkoord" zonder controle. "kans op akkoord" met controle. 

Beide tabellen laten slechts twee significante verbanden zien met de kans op een 
akkoord met eigen voorwaarden: het hebben van een zekere tijdsdruk aan 
opdrachtgeverzijde houdt negatief verband met deze kans, zowel zonder (P=-0,237; 
p<O,Ol) als met controle (P=-0,218; p<O,OS). Daarnaast houdt het hebben van opties 
positief verband met de kans op eigen voorwaarden, ook weer zowel zonder 
(P=0,452; p<O,Ol) als met controle (P=0,432; p<O,Ol ). 
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7.4 Snelheid waarmee tot een akkoord wordt gekomen 

De laatste vraag die is getoetst, betrof de snelheid waarmee een akkoord bereikt zou 
worden. Wederom geldt dat de R2-waarden (R2=0)65 zonder controle en R2=0)73 
met zekerheid en realisme hoger of gelijk aan "neutraal") niet erg hoog zijn, en dat 
alle andere indicatoren acceptabele waarden hebben. Zie bijlagen VIlla en VIIIb voor 
de uitgebreide tabellen. Ook hier worden significante verbanden met * (bij p<O,OS) of 
** (p<O,Ol) aangegeven. 

Variabelen Coëfficienten Variabelen Coëfficienten 

Bet a Sig. Bet a Sig. 
Contractvorm -0,061 OA47 Contractvorm -0,096 0,317 

Tijdsdruk** 0,314 0,000 Tijdsdruk* 0,239 0,011 

Verbondenheid 0,144 0,064 Verbondenheid* 0,203 0,031 

Reële opties 0,095 0,235 Reële opties 0,112 0,248 

Afbreukrisico -0,011 0,889 Afbreukrisico -0,003 0,972 

Huidige waarde 0,009 0,908 Huidige waarde -0,084 0,366 

Kennis 0,008 0,923 Kennis -0,065 0,486 

Marktreputatie 0,079 0,309 IMarktreputatie 0,026 0,786 

Leereffecten 0,044 0,578 Leereffecten -0,027 0,777 

Toekomst 0,119 0,131 Toekomst 0,142 0,127 

Tabel 7.6a; resultaten voor Tabel 7.6b; resultaten voor 
"kans op akkoord" zonder controle. "kans op akkoord" met controle. 

In tabel 7.6a is te zien dat tijdsdruk positief verband houdt met de snelheid waarmee 
tot een akkoord wordt gekomen (~=0,314; p<0,01). Wanneer de grens voor 
significantie wordt verruimd, blijkt ook de mate van verbondenheid (~=0,144; p<0,1) 
een positief verband te kennen met deze snelheid. 
In tabel 7.6b, waarin wordt gecontroleerd voor zekerheid en realisme, zijn dezelfde 
verbanden zichtbaar. Tijdsdruk houdt positief verband met de snelheid (~=0,239; 
p<O,OS), net als verbondenheid (~0,203; p<O,OS) 

7.5 Verbanden tussen afhankelijke variabelen 

Tot slot is gekeken naar het verband tussen de antwoorden op de 3 vragen, en of er 
inderdaad een afweging gemaakt wordt tussen snelheid en gunstige voorwaarden. 
Via een omweg lijkt dit inderdaad zichtbaar. De kans op een akkoord onder eigen 
voorwaarden hangt negatief samen (r=-0,242; p<0,01) met de kans op überhaupt een 
akkoord. De snelheid waarmee tot een akkoord wordt gekomen hangt daarentegen 
positief samen (r=0)91; p<O,OS) met de kans dat er tot een akkoord wordt gekomen. 
Tussen snelheid en gunstige voorwaarden is geen significant verband te zien. 
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7.6 Overzicht van alle verbanden 

Onderstaande figuur 7.2 vat alle gevonden verbanden nog eens samen, waarbij is 
gecontroleerd voor zekerheid en realisme. Enkel de verbanden met tenminste een 
significantie van p<O,OS zijn opgenomen. In de aanbevelingen zal worden uitgegaan 
van deze waarden. Niet alleen wordt zo gefilterd voor vignetten waarover 
respondenten aangeven onzeker te zijn, ook onrealistische cases worden zo geweerd. 
Tot slot zijn de R2-waardes met controle in twee gevallen ("kans op akkoord" en 
"snelheid van een akkoord" hoger dan wanneer niet gecontroleerd wordt. Ook dit 
rechtvaardigt deze keuze. 

Het hebben van een 
geïnte reerd contract 

Het hebben van reële 
alternatieve o ties 

Kennis vooral bij 
opdrachtnemer aanwezi 

Het hebben van een 
zekere ti 'dsdruk 

alternatieve opties 

Het hebben van een 
zekere tïdsdruk 

Een vertegenwoordiger die 
sterk verbonden is aan de 
opd rechtgever 

(~ ' -0,22; p<0.05 

(13 0.43; p<O.O I 

Kans dat er tot een 
akkoord gekomen zat 

worden. -

Kans dat dit akkoord 
onder eigen 

voorwaarden gesloten 
wordt 

Snelheid waarmee tot 
een akkoord gekomen 

wordt. 

Figuur 7.2; alle gevonden verbanden in één overzicht 
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2 

3 

-
(r-0,24; 
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8 Conclusie en discussie 

In dit laatste hoofdstuk wordt geprobeerd om de resultaten te interpreteren en te 
begrijpen vanuit het eerder geschetste theoretische kader. De gevonden verbanden 
zullen worden toegelicht en worden beargumenteerd. Zij vormen de basis voor het 
tweede deel van het hoofdstuk, waarin aanbevelingen aan opdrachtgevers worden 
gedaan ter voorkoming van onnodig lastige situaties. Vervolgens zal in de discussie
paragraaf worden ingegaan op het onderzoek zoals dit is uitgevoerd. Onder andere 
wordt aangegeven welke factoren mogelijk de conclusies verzwakken en waar de 
krachten liggen van dit onderzoek. Tot slot zal worden aangegeven waar volgens de 
schrijver interessante vervolgvragen gevonden kunnen worden. 

Hieronder (tabel 8.1) worden de resultaten vergeleken met de hypotheses. Van een 
aantal kan inderdaad de nulhypothese verworpen worden of bestond er inderdaad 
geen verband, maar er is ook een aantal waarbij de resultaten niet overeenkomen met 
de hypotheses. Van een drietal invloeden blijkt uit de resultaten zelfs geen enkel 
verband. 

Kans op akkoord over Kans op eigen Snelheid waarmee men 
wijziging voorwaarden bij tot een akkoord komt 

akkoord 

Variabelen Hypothese Resultaat Hypothese Resultaat Hypothese 

Contractvorm - _a - Oe 
Tijdsdruk 0 Ob - _a 

Verbondenheid + oe + oe 
Reële opties - _a + ~ 

Afbreukrisico 0 Ob - Oe 
Huidige waarde 0 Ob 0 Ob 
Kennis + ~ - oe 
Marktreputatie + oe 0 Ob 
Ervaring 0 Ob + oe 
Toekomst + oe 0 Ob 
a: nulhypothese kan verworpen worden, het verband is gevonden (7 van de 30). 
b: zoals verwacht is er geen verband gevonden (11 van de 30). 

0 
+ 

+ 

0 
+ 

-

0 
+ 

+ 

0 

c: nulhypothese kan niet verworpen worden, er is geen verband gebleken (12 van de 30). 

Tabel 8.1; confrontatie hypotheses met resultaten 

Resultaat 

Ob 
~ 

+a 

Ob 
oe 
oe 
Ob 
oe 
oe 
Ob 
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8.1 Conclusie 

Ogenschijnlijk bestaat er twijfel bij opdrachtgevers over de flexibiliteit van 
geïntegreerde contracten. Twee gevonden resultaten onderschrijven dit. Ten eerste is 
men onzekerder over de eigen gegeven antwoorden bij de vignetten die uitgingen 
van geïntegreerde contracten. Er bestaat gebrek aan kennis en ervaring, waardoor 
deze situaties door de respondenten moeilijker zijn in te schatten dan de traditionele 
situatie. Dit is dus niet a priori twijfel over flexibiliteit, maar eerder over de 
mogelijkheden van DBFMO contracten in het algemeen. Bij "echte" opdrachtgevers 
zal dit effect waarschijnlijk nog groter zijn, omdat zij minder ervaring hebben met het 
managen van huisvestingvraagstukken dan de respondenten. 

Ten tweede is er een negatief verband gevonden tussen het hebben van een 
geïntegreerd contract en de "kans op een akkoord" over een wijzigingsvoorstel, bij 
controle op realisme en zekerheid. Een verklaring zou kunnen zijn dat de 
opdrachtgever bang is voor slechte voorwaarden, wanneer hij in eerste instantie met 
slechts één marktpartij onderhandelt. Andersom zou je ook kunnen concluderen dat 
het wijzigen voor een opdrachtgever bij traditionele contracten vooral minder 
moeilijk is. Daar zit de opdrachtgever immers niet zo lang vast aan een contract en 
kan hij, bijvoorbeeld na afloop van een 3-jarig onderhoudscontract, simpel van 
aannemer veranderen. 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat tussen extreme waarden is gemeten. Het 
concept geïntegreerd contract, dat in dit onderzoek altijd een DBFMO contract was, 
kent natuurlijk allerlei gradaties. De verwachting dat er in de toekomst nog erg veel 
onvoorspelbaars zal veranderen kan daarom aanleiding zijn om een minder 
verregaande vorm van integratie te kiezen. Ook voor de overige negen variabelen 
geldt dat het in de praktijk minder zwart-wit is dan in deze scriptie beschreven. 

Wat heeft er nog meer invloed op de flexibiliteit? Omdat de voorspellende waarde 
van de verbanden niet erg hoog bleek te zijn, kunnen slechts voorzichtige conclusies 
getrokken worden. Maar er zijn een aantal interessante verbanden gevonden die 
soms raken aan specifiek "geïntegreerde" verschijnselen. Per variabele zullen deze 
verbanden hieronder worden toegelicht. 
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Het hebben van reële opties bleek belangrijk bij de "kans op een akkoord" en 
de "kans op eigen voorwaarden". Bij reële opties werd inderdaad de kans 
kleiner geacht dat er met de oorspronkelijke partij tot overeenstemming zou 
worden gekomen. In een traditionele situatie zal het hebben van opties 
inderdaad vaker leiden tot een wisseling van aannemer of dienen als 
pressiemiddel richting de opdrachtnemer. Ondanks de grote invloed op de 
onderhandelingspositie, zal dit effect bij geïntegreerde contracten daarentegen 
minder sterk zijn. Het ultieme gevolg van market testing zal niet altijd een reële 



dreiging zijn voor opdrachtnerners. In sommige gevallen zal een 
opdrachtgever geen sores willen en bewust wat extra betalen om niet van 
aanbieder te hoeven wisselen. Van belang voor de grootte van deze dreiging 
zijn ook de gevolgen bij het opdrachtnemende consortium. Wanneer hier een 
partner wegvalt, heeft dat grote invloed op aansprakelijkheidsverdelingen. Dit 
gevaar neemt toe bij slechte onderaannemers, omdat in dit geval een 
opdrachtgever inderdaad vaker naar een ander overstapt. 

De invloed van tijdsdruk lijkt logisch, maar onderstreept het belang van een 
goede visie op de huisvestingstrategie. Bovendien benadrukt dit het belang 
van een visie die up-to-date wordt gehouden, om niet plotseling voor 
verrassingen te komen staan. De haast die zo ontstaat kan leiden tot snelle 
maar slechte oplossingen, blijkt uit de gevonden verbanden tussen de "kans 
op eigen voorwaarden" en de "snelheid van het akkoord". Door het 
onderzoeken van het concept tijdsdruk lijken de verbanden met "kans op eigen 
voorwaarden" en "snelheid van het akkoord" causaal te zijn. Het betekent 
immers dat er een strakke deadline is en het snel werken geen doel op zich is. 

Het verband tussen de kennisverdeling en de "kans op een akkoord" laat 
zien dat deze kans toeneemt wanneer de opdrachtnemer over meer relevante 
kennis beschikt. Dat zou kunnen betekenen dat een opdrachtgever sneller 
akkoord gaat, zonder het fijne ervan te weten. Hoewel er geen verband is 
gevonden tussen de kennisverdeling en de voorwaarden waaronder een 
akkoord wordt gesloten, zou deze scheve kennisverdeling wel negatief voor 
de "kans op eigen voorwaarden" kunnen zijn. Waarschijnlijk zal de opdracht
gever daarom adviseurs willen hebben die deze kennis inbrengen. 

Tot slot lijkt het verband van verbondenheid met de "snelheid van het 
akkoord" te bevestigen dat de projectorganisatie aan opdrachtgeverzijde van 
belang is. In het expert panel kwam duidelijk naar voren dat deze menselijke -
maar moeilijk te meten - kant misschien wel het belangrijkste is. Een sterkere 
verbondenheid van vertegenwoordigers van de opdrachtgever met de 
lijnorganisatie betekent meer kennis over deze organisatie en waarschijnlijk 
een groter mandaat. Zo is voor de vertegenwoordiger duidelijker wat de 
wijziging moet behelzen en zijn beslissingen sneller te nemen. 

Bij twee variabelen is er een zwakkere aanwijzing op een verband, gezien een 
mindere significantie. Omdat ze bijna voldoen aan de gestelde eis van p<O,OS volgt 
hieronder toch een korte uitleg. 

Het verband tussen een toekomstbelang in verdere samenwerking en de 
"kans op een akkoord" spreekt in het voordeel van geïntegreerde contracten. 
Hier is dat belang narnelijk duidelijker aanwezig dan bij losse traditionele 
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contracten. Vooral aan het begin van de operationele fase zullen de partijen 
oplossingsgericht onderhandelingen in gaan. De relatie wil men niet verstoren 
en door elkaar nu de ruimte te geven wordt de kans op verdere prettige 
samenwerking groter. Omgedraaid kan echter ook gelden dat een akkoord 
juist dit toekomstbelang veroorzaakt, doordat partijen door een akkoord 
langer aan elkaar zijn verbonden. Er is dus geen zuivere causale relatie. 

Het verband tussen de huidige waarde en de "kans op een akkoord" sluit niet 
aan op de verwachting vooraf. De hypothese was narnelijk niet dat dit 
samenging met een hogere kans op het akkoord, maar dat een grotere waarde 
zou zorgen voor een lagere processnelheid. De verklaring is misschien wel 
hetzelfde: een hoger strategisch belang van het project. Dit grotere belang (in 
de vorm van bijvoorbeeld een groter financieel belang) vergroot voor de 
opdrachtgever de noodzaak om inderdaad de wijziging door te voeren. Net 
als bij tijdsdruk is hier relatief weinig aan te veranderen, wel zou gesteld 
kunnen worden dat hier in het begin van het proces een grotere kans op een 
akkoord bestaat wegens de hogere netto contante waarde op dat moment. 

Met de vignetmethode kunnen de belangrijkste invloeden worden gevonden. Drie 
modelvariabelen hebben echter met géén van de drie afhankelijke variabelen een 
verband. Omdat in de literatuur wel een invloed wordt genoemd, wordt hieronder 
een poging gedaan deze ontbrekende resultaten te verklaren. 
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Het wel of niet ervaren zijn van een opdrachtgever kent geen verbanden met 
de drie aspecten van flexibiliteit. In het geval van een geïntegreerd contract, 
zou dit uitgelegd kunnen worden als een gevolg van de nieuwheid van het 
fenomeen. Er zijn nog maar zo weinig dergelijke projecten gerealiseerd, dat 
geen enkele opdrachtgever op dit gebied ervaren is. Een verklaring zou 
kunnen zijn dat adviseurs de opdrachtgever terzijde staan en juist vanwege 
het inbrengen van ervaring worden ingehuurd. De rol van adviseurs speelt 
voor zowel traditionele als geïntegreerde contracten. 

Ook het verschil tussen een negatieve en positieve marktreputatie van de 
opdrachtgever was niet terug te vinden in de resultaten. Twee redenen helpen 
dit verklaren. Ten eerste kan een positieve reputatie in het voordeel werken 
van een opdrachtgever: omdat samenwerking in het verleden gunstig verliep 
komt herhaling eerder in aanmerking. Het begrip reputatie vergelijkt echter 
verschillende opdrachtgevers met elkaar, terwijl er slechts één opdrachtgever 
in het spel is. De opdrachtnemer heeft in dit geval helemaal geen keuze met 
welke opdrachtgever hij wilt werken. Daardoor verliest het begrip misschien 
zijn betekenis. Daarnaast kan een positieve reputatie ook uitgelegd worden in 
termen van voorspelbaarheid: de reputatie is zo goed omdat de opdrachtgever 
steeds dezelfde stappen neemt. Voorspelbaar gedrag biedt de tegenpartij (de 



opdrachtnemer) vervolgens de mogelijkheid om hier op in te spelen en ervan 
te profiteren. Een negatief verband dus, in tegenstelling tot de eerste uitleg die 
een positief verband voorspelde. 

Tot slot is er geen verband gevonden met een hoog of laag afbreukrisico, 
zoals werd ingeschat door de opdrachtgever. De vraagstelling ging uit van 
een opdrachtgever die een wijziging voorstelt. Waarom zou deze überhaupt 
willen wijzigen als het afbreukrisico bij voorbaat als hoog wordt ingeschat? 
Het verplicht stellen of verbieden van een bepaalde wijziging, door 
bijvoorbeeld een wetswijziging, maakt onderhandelen hierover overbodig. Dit 
effect wordt versterkt door de aanname van (semi-)publieke opdrachtgevers. 
Zij worden veelal als meer nstco-avers beschouwd dan private 
opdrachtgevers, en zullen bij een hoog afbreukrisico dus ook sneller aan de 
rem trekken. 

8.2 Aanbevelingen 

Bij het kiezen voor een geïntegreerde contractvorm zal dus moeten worden 
afgewogen of er veel gaat veranderen in de toekomst. Een minder vergaande vorm 
van integratie (bijvoorbeeld DBMO) zou daarbij wellicht de twijfel kunnen 
wegnemen over voldoende beschikbare flexibiliteit. Het voordeel van meer 
flexibiliteit, omdat de opdrachtnemer niet gehouden is aan allerlei 
financieringsconstructies en aansprakelijkheidsverdelingen, zal dan moeten 
opwegen tegen het nadeel van minder financiële prikkels voor deze opdrachtnemer. 

Niet alle gevonden verbanden zijn echter beïnvloedbaar door een opdrachtgever. 
Toch kan een tweetal aanbevelingen worden gedaan om de overweging van een 
DBFMO contract voor een opdrachtgever op het gebied van flexibiliteit, beter te 
kunnen onderbouwen. 

De sterke invloed van beschikbare alternatieven op het akkoord maakt market 
testing tot een belangrijk instrument. Enerzijds moet de opdrachtgever de 
mogelijkheden en beperkingen hiervan kennen, anderzijds zal de toepassing 
ervan wellicht verruimd moeten worden. Gebleken is dat niet snel voor het 
ultieme gevolg (een andere partner) gekozen wordt, om geen extra 
afstemmingprobleem te krijgen. Zo wordt een belangrijke invloed op een 
positief onderhandelingsresultaat opgeheven. De contractueel vastgelegde 
alternatieve opties zijn ineens niet meer reëel. Wat rest is een leeg dreigement. 
Het versterken van dit dreigement zal ook zorgen voor een grotere 
voorzichtigheid bij opdrachtnemende consortia in het kiezen van 
samenwerkingspartners. 
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De oorspronkelijke opdrachtnemer zal ook het vertrouwen moeten hebben dat 
in dergelijke gevallen zijn totaaloplossing superieur is aan de losse en 
versnipperde aanbiedingen van concurrenten. Het gemeenschappelijk besef 
van een incompleet contract, waarbij onvoorziene zaken in goed overleg 
worden opgelost, kan valse verwachtingen of hindernissen helpen 
voorkomen. Samenvattend moet market testing relevanter worden, zonder dat 
de opdrachtnemer bang hoeft te zijn om inkomsten te verliezen. 

De opdrachtgever zal er voor moeten waken om een "adviseur-gedreven" 
projectorganisatie in te stellen. Interne mensen zijn nodig, die zo nodig snel 
kunnen schakelen naar een grotere capaciteit. Alleen zo kan kennis over 
project en proces en over de uitgangspunten hiervan, geborgd worden. Meer 
kennis van betrokkenen met de opdrachtgevende organisatie zal zorgen voor 
betere inschattingen van huidige en toekomstige wensen. Meer kennis van 
betrokkenen met de mogelijkheden van DBFMO contracten zal plotselinge 
onrealistische eisen voorkomen. 
Het verankeren van kennis is iets anders dan het vasthouden van bepaalde 
personen. Personen zijn immers niet of nauwelijks aan een organisatie te 
binden. De overdracht van kennis wordt daarmee essentieel, vooral tussen de 
verschillende fases wanneer vaak personele wijzigingen in de organisatie 
optreden. 

De vraag of de keuze voor een geïntegreerd contract daarmee een betere wordt, is niet 
te beantwoorden. Daar doelde dit onderzoek ook niet op. Maar met een beter beeld 
van de invloeden op de flexibiliteit van deze contracten, is wellicht een betere 
vergelijking met bijvoorbeeld het huren van huisvesting mogelijk. Huren biedt 
enorme flexibiliteit, zij het slechts op gezette tijden. De verhuurder is er immers veel 
aan gelegen de huurder te behouden. Zeker in tijden van veel leegstand. Daarom is 
er bij het aflopen van een contract grote bereidheid om tegemoet te komen aan de 
wensen van de huurder. Een DBFMO contract biedt niet dezelfde flexibiliteit, maar 
het eigendom blijft wel in handen van de opdrachtgever. Mengvormen zijn ook al te 
vinden, bijvoorbeeld in Doetinchem. Deze DBFMO pilot kent een eigendoms
overdracht aan het consortium, waarmee de Belastingdienst feitelijk een huurder 
wordt. Het consortium kan na afloop van het contract een nieuwe huurder of functie 
zoeken. Financiële prikkels komen hierdoor nog meer aan de opdrachtnemende zijde 
te liggen. 
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8.3 Discussie 

De gestelde vragen en de gevolgde methode zijn niet de enige manier om flexibiliteit 
van geïntegreerde contracten te onderzoeken. Zo bleek bijvoorbeeld de menselijke 
kant erg belangrijk, deze is niet onderzocht. Ook projectspecifieke eigenschappen, 
zoals de flexibiliteit van het gebouw, zijn van grote invloed. De gebruikte methode 
kent bovendien een aantal nadelen. Hieronder staat een aantal discussiepunten 
genoemd, waar mogelijk met een verweer. 

De lage R-waardes van de regressie-analyses beperken de geldigheid van de 
antwoorden enigszins. Dit zou kunnen betekenen dat de respondenten te veel 
spreiding tonen in hun antwoorden om tot "zekere" resultaten te kunnen 
komen. Hiertegen kan worden ingebracht dat de kwaliteit van de antwoorden 
hoog is gezien de ervaring en expertise van de respondenten. 

Ondanks de focus op opdrachtgevers zijn de vragen niet aan opdrachtgevers 
voorgelegd, maar aan adviseurs van opdrachtgevers bij huisvesting
vraagstukken. Geprobeerd is om dit probleem te ondervangen door de 
respondenten uitdrukkelijk te vragen de rol van opdrachtgever aan te nemen, 
om zo de beschreven twijfel te kunnen onderzoeken. Toch is een AT Osborne
sausje denkelijk niet geheel voorkomen, daarvoor is bovendien de groep van 
niet-AT Osborne respondenten te klein. Het gevaar bestaat dus dat de externe 
validiteit niet erg hoog is. 

De opdrachtnemerzijde is niet meegenomen, ondanks de mening van het 
expert panel: "It takes two to tango". Maar de twijfel leek vooral aan 
opdrachtgeverzijde te zitten en juist daarom is deze groep onderzocht. Ook 
sloot dit uitgangspunt beter aan op de focus op complex opdrachtgeverschap. 

Er is door de sterke afbakening slechts een klein stukje flexibiliteit onderzocht. 
Deelnemers aan het expert panel benadrukten dat in het contract al heel veel 
is ingebouwd, naast eventuele fysieke flexibele oplossingen in het gebouw. 
Wat overblijft is maar een klein deel van mogelijke situaties dat door dit 
onderzoek beschreven wordt. Hiermee zijn wel de gekozen begrippen (de 9 
modelvariabelen en flexibiliteit) onderzoekbaar gemaakt. 

Het belang van de "zachte" kant krijgt veel aandacht, zowel in oriënterende 
interviews, het expert panel als de literatuur. Door dit als blackbox te 
beschouwen is waarschijnlijk onvoldoende recht gedaan aan de werkelijkheid. 
Er spelen bij onderhandelingen en zeker bij een zo intensieve relatie, nu 
eenmaal heel veel invloeden. De menselijke kant kan dan doorslaggevend zijn. 
Echter om een vergelijking te kunnen maken tussen traditioneel en 
geïntegreerd, was het noodzakelijk om deze blackbox te omzeilen. Er zijn dan 
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immers niet altijd onderhandelingen en niet altijd is er sprake van een 
langdurige relatie. Dus ook hier is gekozen voor deze benadering om zo de 
flexibiliteit van geïntegreerde contracten onderzoekbaar te maken. 

8.4 Vervolgvragen 

Vervolgonderzoeken zouden de gevonden verbanden verder kunnen specificeren 
door te kijken naar situaties, waarin dergelijke verbanden optreden. Deze afbakening 
maakt wellicht ook een inzicht in de "zachte" kant mogelijk. In feite gaat het dan om 
een verdere verdieping van de gevonden verbanden door de menselijke kant er bij te 
betrekken. Experts gaven immers aan dat de menselijke verhoudingen van 
doorslaggevend succes zijn voor het slagen van een project. Hoe reageren partijen bij 
tijdsdruk in een onderhandeling, hoe komt het dat andere gevonden verbanden 
optreden? Ook zou gekeken kunnen worden naar de opdrachtnernerkant: welke 
invloeden spelen als gevolg van de nieuwe organisatievorm binnen het consortium. 
Bijvoorbeeld of de invloed van verbondenheid bestaat bij een zo diverse achterban 
van verschillende partijen. 

Een andere optie is vergelijkend onderzoek tussen Nederland en het buitenland. 
Gelden overal dezelfde invloeden? Wordt sneller het contract er bij gepakt, of juist 
langzamer? Is er misschien sprake van een best practice? Er zou gekeken moeten 
worden naar landen met vergelijkbare volumes zoals misschien België of landen in 
Midden-Europa. Een vergelijking met de Britse markt is moeilijk, door het verschil 
in het volurne en de regulering van scholen en gezondheidszorg. Vergelijking is wel 
pas mogelijk bij meerdere operationele projecten in Nederland. 
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Bijlage I; verklarende begrippenlijst 

Design, Build, Finance, Maintain, Operate (DBFMO): "De kern van de publiek-private 
samenwerking is het begrip DBFMO. De afkorting staat voor design, build, finance, maintain and 
operate, kortweg het hele traject dat in de bouw begint met een ontwerp en dat eindigt met het 
functioneren van een pand met de bijbehorende diensten ." (www.vrom.nl/rgd, geraadpleegd 
december 2007) Hiermee worden dus voorheen afzonderlijke bouwfases in één contract 
geïntegreerd, met één opdrachtnemer. 

Due diligence: de Engelse benaming van een bedrijfsonderzoek. Hierin wordt bekeken of 
partijen kunnen voldoen aan financiële verplichtingen die volgen uit bijvoorbeeld de 
wijziging. Dit is een erg ingrijpende en kostbare activiteit, gericht op het verkleinen van het 
risico voor de opdrachtgever. 

Primaire proces: in de waardeketen van Michael Porter wordt onderscheid gemaakt tussen 
primaire en secundaire processen. Primair zijn: inbound logistics, operations, outbound 
logistics, marketing en sales and service. Secundair zijn de ondersteunende functies: 
infrastructure, human resource management, technologyen procurement. Projecten worden 
meestal aangeduid als een tertiair proces, omdat deze buiten de "normale" activiteiten vallen 
voor de meeste organisaties. 

Prisoner's dilemma: dit spel bestaat uit 2 spelers, die elk 2 keuzes hebben. Het spel bestaat 
uit één of meerdere rondes en het aantal rondes kan oneindig groot zijn. Aan het begin van 
iedere ronde moeten beide spelers een keuze maken tussen samenwerken of het eigen belang 
nastreven (agressief). Op het moment dat een speler deze keuze gaat maken, weet hij niet 
welke keuze de andere speler van plan is te gaan maken. Als blijkt dat beide spelers ervoor 
gekozen hebben om samen te werken, krijgen ze allebei een gemiddelde beloning. Als de ene 
speler samenwerkt maar de andere agressief is, wordt de samenwerkende speler door de 
agressieve speler uitgebuit. De agressieve speler krijgt dan een hoge beloning en de 
samenwerkende speler ontvangt geen beloning. Als blijkt dat beide spelers agressief zijn 
krijgen ze beide een lage beloning. 

Wanneer beide spelers rationeel zijn, en anticiperen op de ander, zullen ze agressief gedrag 
boven samenwerken verkiezen. Immers, hun eigen beloning is dan hoger. Als speler A denkt 
dat speler B agressief gedrag boven samenwerken verkiest, voor beide de rationele keuze, zal 
A zelf zeker niet gaan samenwerken. Dan wordt A immers uitgebuit door B. Daarom zal ook 
A voor agressief gedrag kiezen. Via rationele weg, komen beide spelers zo uit op een 
inefficiënte uitkomt van een lage beloning. 

Private Finance Initiative (PFI): benaming voor de, oorspronkelijk Britse, methode om 
private gelden te verkrijgen voor publiek-private samenwerkingen. Het doel is om zo 
publieke werken te realiseren, inclusief bijbehorende operationele diensten. De private partij 
die geld inbrengt, krijgt van de publieke overheid een jaarlijkse vergoeding voor de 
geleverde diensten. In het Verenigd Koninkrijk zijn honderden scholen, ziekenhuizen en 
gevangenissen op deze manier aanbesteed en gerealiseerd. 
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Publiek Private Samenwerking (PPS): " ... een samenwerkingsverband waarbij overheid en 
bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project 
realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Het doel van PPS is het realiseren van 
meerwaarde: een kwalitatief beter eindproduct voor hetzelfde geld, of dezelfde kwaliteit voor minder 
geld. Dit ligt binnen bereik als overheid en bedrijfsleven ieder datgene doen waar ze het best in zijn; er 
ontstaat zo een win-win situatie." (Definitie van het Ministerie van Financiën, op 
http://www.minfin.nl/nl/onderwerpen,publiek-private-samenwerking, geraadpleegd januari 
2008) 

Traditioneel bouwproces: met de "traditionele" situatie wordt in dit onderzoek bedoeld dat 
de opdrachtgever voor de verschillende fases van het bouwproces afzonderlijke partijen 
inhuurt, met afzonderlijke contracten. Aparte aannemers voor bouw en onderhoud dus, en 
bijvoorbeeld een individuele cateraar. De architect staat hierbij aan de zijde van de 
opdrachtgever en ook de financiering is in eerste plaats een zaak van de opdrachtgever. 

Transactiekosten: kosten die vooraf gemaakt worden om tot een contract te komen én de 
kosten die daarna gemaakt worden om deze overeenkomst te bewaken en eventueel te 
dwingen. De kosten van het inwinnen van informatie over de contractpartner(s) en de 
voorwaarden, zijn hierbij het belangrijkst. (Op http:ijnl.wikipedia.org/wiki/Transactiekosten, 
geraadpleegd januari 2008) 
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Bijlage 11; overzicht geïnterviewden 

Walter van Gurp, 19 juni 2007. Namens Strakton Integrale Projecten projectdirecteur van het 
consortium DC16, een van de pilot-projecten. Dit biedt mee voor de gunning van een 
DBFMO contract voor een detentiecentrum op vliegveld Rotterdam Airport. 

Alexander Schütte, 10 juli 2007. Adviseur gebiedsantwikkeling bij AT Osbome. (Expertise: 
financiën) 

Marleen Hermans, 10 juli 2007. Hoofd Directie PPS & Innovatie bij de Rijksgebouwendienst 

Jeroen Mieris, 16 juli 2007. Contractmanager bij Strukton Integrale projecten. Onder andere 
betrokken geweest bij het Montaigne Lyceum en het Ministerie van Financiën. 

Wieger Apperloo, 17 juli 2007. Adviseur gebiedsantwikkeling bij AT Osborne. (Expertise: 
PPS bij gebiedsontwikkeling) 

Mark van Geest, 18 juli 2007. Adviseur projectbeheersing bij AT Osborne. (Expertise: PFI in 
Engeland en Nederland) 

Jan-Pieter van Schaik, 20 juli 2007. Adviseur infrastructuur & mobiliteit bij AT Osborne. 
(Expertise: PPS in infrastructuur) 

Sietske Bergsma, 20 juli 2007. Plaatsvervangend projectdirecteur bij de renovatie van het 
Ministerie van Financiën. 

Piet Kranendonk, 25 juli 2007. Adviseur projectmanagement bij AT Osborne. (Expertise: 
contractvormen bij huisvesting) 

Gerrit Lieffering, 26 juli 2007. Namens Gemeente Groningen als senior 
projectmanager betrokken bij het project Kempkensberg, een van de pilot-projecten. 

Alex Miggelenbrink, 31 juli 2007. Adviseur gebiedsantwikkeling bij AT Osbome. 
(Expertise: PPS bij gebiedsontwikkeling) 

Tim Bourgonjon, 21 augustus 2007. Adviseur bij Kenniscentrum PPS Vlaanderen (België). 
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Bijlage 111; de twee "uiterste" vignetten 

1/2 

~ Bekijk de gegeven situatie van de opdrachtgever nauwkeurig, om onderstaande vragen te 
kunnen beantwoorden vanuit het perspectiefvan deze opdrachtgever. 

a) Er zijn traditionele contracten gesloten met de opdrachtnemer(s). 

b) Er is nauwelijks sprake van tijdsdruk bij de opdrachtgever om tot een resultaat te komen. 

c) De vertegenwoordiger van de opdrachtgever is sterk verbonden aan de organisatie van de 

opdrachtgever. 

d) De opdrachtgever heeft buiten de oorspronkelijke opdrachtnemer(s) ook reële alternatieve opties. 

e) Het afbreukrisico door externe invloeden op de onderhandelingen, wordt door de opdrachtgever als 

hoog ingeschat. 

t) Het huidige object vertegenwoordigt geen grote waarde meer voor de opdrachtgever. 

g) Er is geen groot verschil in relevante kennis tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s). 

h) De organisatie heeft een negatieve marktreputatie als opdrachtgever. 

i) De opdrachtgever heeft kunnen leren van ervaringen bij soortgelijke projecten. 

j) De opdrachtgever heeft belang bij een verdere samenwerking met een of meer betrokken 

opdrachtnemers. 

~ Vraag 1; Hoe schat u als opdrachtgever de kans in dat er tot een akkoord zal worden 
gekomen? (Omcirkel s.v.p. uw antwoord) 

Zeer laag - vrij laag - neutraal - vrij hoog - zeer hoog 

Vraag 2; Aangenomen dat er een akkoord bereikt wordt, hoe schat u als opdrachtgever de 
kans in dat dit onder uw eigen voorwaarden gebeurd? (Omcirkel s.v.p. uw antwoord) 

Zeer laag - vrij laag - neutraal - vrij hoog - zeer hoog 

Vraag 3; Aangenomen dat er een akkoord bereikt wordt, hoe schat u als opdrachtgever de 
snelheid in waarmee dit gebeurd? (Omcirkel s.v.p. uw antwoord) 

Zeer laag - vrij laag - neutraal - vrij hoog - zeer hoog 

Vraag 4; Welke twee bovenstaande variabelen (a tlmj) wogen het zwaarst bij uw antwoorden 
op vraag 1 tlm 3? 

Vraag 5,· Hoe zeker bent u van uw antwoorden? (Omcirkel s.v.p. uw antwoord) 

Heel onzeker - vrij onzeker - neutraal - vrij zeker - heel zeker 

Vraag 6,· Hoe realistisch vindt u de geschetste situatie? (Omcirkel s.v.p. uw antwoord) 

Heel onrealistisch - vrij onrealistisch - neutraal - vrij realistisch - heel realistisch 
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2/2 

~ Bekijk de gegeven situatie van de opdrachtgever nauwkeurig, om onderstaande vragen te 
kunnen beantwoorden vanuit het perspectiefvan deze opdrachtgever. 

a) Er Er is een geïntegreerd contract gesloten met de opdrachtnemer. 

b) Er is sprake van een zekere tijdsdruk bij de opdrachtgever om tot een resultaat te komen. 

c) De vertegenwoordiger van de opdrachtgever is nauwelijks verbonden aan de organisatie van de 

opdrachtgever. 

d) De opdrachtgever heeft buiten de oorspronkelijke opdrachtnemer geen reële alternatieve opties. 

e) Het afbreukrisico door externe invloeden op de onderhandelingen, wordt door de opdrachtgever als 

laag ingeschat. 

f) Het huidige object vertegenwoordigt nog een grote waarde voor de opdrachtgever. 

g) Relevante kennis is vooral te vinden bij de opdrachtnemer. 

h) De organisatie heeft een positieve marktreputatie als opdrachtgever. 

i) De opdrachtgever heeft nog niet kunnen leren van ervaringen bij soortgelijke projecten. 

j) De opdrachtgever heeft geen belang bij een verdere samenwerking met een of meer betrokken 

opdrachtnemers. 

~ Vraag I; Hoe schat u als opdrachtgever de kans in dat er tot een akkoord zal worden 
gekomen? (Omcirkel s.v.p. uw antwoord) 
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Zeer laag - vrij laag - neutraal - vrij hoog - zeer hoog 

Vraag 2; Aangenomen dat er een akkoord bereikt wordt, hoe schat u als opdrachtgever de 
kans in dat dit onder uw eigen voorwaarden gebeurd? (Omcirkel s.v.p. uw antwoord) 

Zeer laag - vrij laag - neutraal - vrij hoog - zeer hoog 

Vraag 3; Aangenomen dat er een akkoord bereikt wordt, hoe schat u als opdrachtgever de 
snelheid in waarmee dit gebeurd? (Omcirkel s.v.p. uw antwoord) 

Zeer laag - vrij laag - neutraal - vrij hoog - zeer hoog 

Vraag 4; Welke twee bovenstaande variabelen (a tlmj) wogen het zwaarst bij uw antwoorden 
op vraag I t!m 3? 

Vraag 5; Hoe zeker bent u van uw antwoorden? (Omcirkel s.v.p. uw antwoord) 

Heel onzeker - vrij onzeker - neutraal - vrij zeker - heel zeker 

Vraag 6; Hoe realistisch vindt u de geschetste situatie? (Omcirkel s.v.p. uw antwoord) 
Heel onrealistisch - vrij onrealistisch - neutraal - vrij realistisch - heel realistisch 



Bijlage IV; deelnemers expert panel, 10 december 2007 

Sietske Bergsma. Plaatsvervangend projectdirecteur bij de renovatie van het Ministerie van 
Financiën. (Ook geïnterviewd) 

Erik Blokhuis. Promovendus Construction Management, Technische Universiteit 
Eindhoven. (Niet geïnterviewd; afstudeerbegeleider) 

Mark van Geest. Adviseur projectbeheersing bij AT Osborne. (Ook geïnterviewd) 

Myra Glaser. Adviseur met ervaring met PPS projecten, bij Deloitte. (Niet geïnterviewd) 

Bert van Griensven. Adviseur projectmanagement bij AT Osborne. (Afstudeerbegeleider) 

Jeroen Mieris. Contractmanager bij Strukton Integrale projecten. Onder andere betrokken 
geweest bij het Montaigne Lyceum en het Ministerie van Financiën. (Ook geïnterviewd) 

Kees Rezelman. Adviseur en business manager Huisvesting & vastgoed, bij AT Osborne. 
(Niet geïnterviewd) 

Wim Schaefer. Hoogleraar Construction Management, Technische Universiteit Eindhoven. 
(Niet geïnterviewd; afstudeerbegeleider) 
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Bijlage V; correlatietabel 

In de tabel op de volgende pagina staan alle variabelen met de 5 meerkeuze-vragen. 

V12 staat voor "kans op een akkoord" 
V13 staat voor "kans op een akkoord met eigen voorwaarden" 
V14 staat voor "snelheid van een akkoord" 
V17 staat voor "zekerheid van uw antwoorden" 
V18 staat voor "realisme van de gegeven case" 

Voor de significantie geldt: 
* Correlatie is significant op 0.05 level (2-tailed). 
** Correlatie is significant op 0.01 level (2-tailed). 
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verbonden huidige rnarinlep ut 
contract bjdsdruk held opCies afbreukrisico wurde kennis elle leereffeeten toel<.omsl V12 V13 V1 4 V17 V18 

contrad Pearson Correlation 1 ,028 ,048 -,115 ,052 ,111 . 121 ·,059 , 135 -,123 -,055 -, 158 -,071 ·, 174('1 -.071 
S1g. (2-«ailed) ,731 ,553 ,154 ,518 ,147 , 133 ,481 ,093 ,126 ,498 ,050 ,381 ,031 ,381 
N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 154 155 155 154 154 

tijdsdruk Pearson Correlation ,028 1 ,062 ,012 ,087 ·,090 ,011 -.014 •,0 11 ,101 ,014 -.249n ,3311-1 -,030 ,235(-1 
Slg. (2-tailed) ,731 ,445 .877 ,282 ,263 ,890 ,857 ,896 ,210 ,881 ,002 ,000 ,714 ,003 
N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 154 155 155 154 154 

verbondenheid Pe.a~on Conelatlon ,048 ,061 1 -,053 ,059 ,050 ,044 ,044 ,062 -.074 ,006 -,036 ,152 -.037 ,060 
Sig. (2-lailed) ,553 ,445 ,510 ,485 .534 .563 ,563 ,440 ,361 ,942 ,660 ,060 ,647 ,483 
N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 154 155 155 154 154 

opties Pe&r$00 Correlation -,115 ,012 ·.053 1 ,050 -,051 ,102 -,tSS ,130 .012 ·,214(-1 ,4571-1 ,090 .1121"1 ,239(-1 
Slg (2-talled) , 154 ,877 ,510 ,537 ,524 ,205 ,053 ,106 ,883 ,008 ,000 ,263 ,006 ,003 
N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 154 155 155 154 154 

atbreukrisico Pearson Correlaöon ,052 ,087 ,059 ,050 1 ·, 028 -.069 -.011 -.089 •,156 -, 130 -,044 ,004 ·,056 ,030 
Sig. (2-4alled} ,5 18 ,282 ,465 ,537 ,727 ,269 ,893 .2158 ,051 ,108 ,590 ,959 ,489 ,714 
N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 154 155 155 154 154 

hvldige waarde Pearson Cetrefabon ,117 -,090 ,050 -,051 -,028 1 .025 ·.078 -,0715 -,014 ,096 -,011 -,038 ·,100 ,024 
Slg. (2-ta!led) .147 ,263 ,534 ,524 ,727 ,758 ,334 ,345 ,964 ,238 ,897 ,642 ,215 ,76g 
N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 154 155 155 154 154 

kenrus Pearson Con'elation ' 121 ,011 ,044 ,102 -,089 ,025 1 ·,004 ,135 ,034 ,1611'1 -,070 ,028 .113 ,062 
S'9. (2-tailed) ' 133 ,890 ,563 ,205 ,269 ,756 ,959 ,093 ,678 ,046 ,388 ,729 ,164 ,445 
N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 154 155 155 154 154 

marirtreputatie Pe11rson Co1ul11tion -,059 -,014 ,044 -,155 ·,011 -,078 ·,004 1 -.097 ,034 '149 -.112 ,072 ,163('1 ,114 
Sig. (2-failed) ,48 1 ,657 ,563 ,053 ,893 ,334 ,959 .126 ,676 ,068 ,166 ,372 ,043 ,158 
N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 154 155 155 154 154 

l&etelfocten Pearson COtrelation ,135 -,011 .062 ,130 ·,089 ·.078 ,135 -,097 1 ·,006 ,064 ,068 ,045 ·,033 .136 
S1g (2-failed) ,093 ,695 ,440 ,106 ,268 .345 ,093 ,226 ,941 ,300 ,400 ,561 ,685 ,092 
N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 154 155 155 154 154 

toeKomil Pearson Conelatton -,123 ,101 -,074 ,012 -,156 -,014 .034 ,034 ·.006 1 ,2341") -,070 ,156 ,052 ,157 
SIQ (2-taJied) .126 ,210 ,361 ,883 ,051 ,864 .676 ,678 ,941 ,003 ,388 ,052 ,520 ,051 
N 156 156 156 156 156 156 156 156 156 156 154 155 155 154 154 

V12 Pearson Correlation -,055 ,014 .006 ·,214(-1 -,130 ,096 ,181('1 ,149 ,094 .2341") 1 ·.2421-1 ,191(") '106 ,094 
Sig (2-tailed) ,498 ,861 ,942 ,008 '108 ,238 ,046 ,068 ,300 ,003 ,003 ,018 ,194 ,249 
N 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 153 153 152 152 

V13 Pearson Correlation -.158 -,249("•) -,036 ,457(-) -,044 ·,011 ·,070 ·,1 12 ,068 -,070 ·,2421-1 1 ,038 ,161( ") ,074 
S1g (2-tai!ed) .050 ,002 ,660 ,000 ,590 ,897 .388 ,166 ,400 ,388 ,003 .941 ,047 ,366 
N 155 155 155 155 155 155 155 165 155 155 153 155 155 153 153 

V1 4 Pearson Correlation ·,071 ,3311") ,152 ,090 ,004 ·,038 ,028 ,072 ,045 ,156 .191(") .038 1 ,020 '185(') 
S1g. (2-faJied) ,381 ,000 ,060 ,263 ,959 ,642 ,n9 ,372 ,581 ,052 ,018 ,641 ,803 ,022 
N 155 155 155 155 155 155 155 155 155 155 153 155 155 153 153 

V17 Pearson Correlation ·, 174(•) -,030 -,037 .212(-1 -,056 ·.100 ,113 ,1631'1 ·,033 .052 ,106 ,1611') ,020 1 ,1681'1 
Sig (2-talled) ,031 ,714 ,647 ,006 ,489 ,215 ,184 ,043 ,685 ,520 ,194 ,047 ,803 ,038 
N 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 152 153 153 154 154 

V18 Pearson Correlation -,071 ,2351-1 ,060 ,239(-1 ,030 ,024 ,062 ,114 ,136 ,157 ,094 ,074 '185( '1 '168('1 1 
Sig {2-tarlad) ,381 ,003 ,483 ,003 ,7 14 ,769 ,445 ,158 ,092 ,051 ,249 ,366 ,022 ,038 
N 154 154 154 154 154 154 154 154 154 154 152 153 153 154 154 
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Bijlage Vla; uitgebreide tabellen (SPSS output) bij tabel 7.4a 

1. Model Summary 

Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estimate 
1 ,418(a) ,175 '117 1,002 

.. 
a Predtctors : (Constant), toekomst, opttes, hutdtge waarde, verbondenheid, kennis, tijdsdruk, marktreputatie, 
leereffecten, afbreukrisico, contract 

2. ANOVA(a,b) 

Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig . 
1 Regression 30,444 10 3,044 3,030 ,002(a) 

Residu al 143,667 143 1,005 
Total 174,110 153 

.. .. 
a Predtctors : (Constant) , toekomst, opttes, hutdtge waarde, verbondenhetd, kennts, tiJdsdruk, marktreputatie, 
leereffecten, afbreukrisico, contract 
b Dependent Variable: V12 

3. Coefficients(a) 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients CollinearJ!y_ Statistics 

Std. 
8 Error Beta t Sig. Toleranee VIF 

(Constant) 2,976 ,264 11 ,265 ,000 
contract -,206 ,170 -,097 -1,216 ,226 ,913 1,096 
tijdsdruk ,028 ,165 ,013 ,172 ,864 ,965 1,037 
verbondenheid -,018 ,165 -,008 -,110 ,913 ,970 1,031 
opties -,489 ,168 -,230 -2,912 ,004 ,925 1,081 
afbreukrisico -,109 ,169 -,051 -,643 ,521 ,934 1,071 
huidige waarde ,242 ,166 '114 1,459 ,147 ,951 1,051 
kennis ,346 ,166 ,162 2,077 ,040 ,947 1,056 
marktreputatie ,260 ,166 ,122 1,566 ,120 ,952 1,050 
leereffecten ,261 ,169 ,122 1,541 ,125 ,919 1,088 
toekomst ,439 ,167 ,206 2,623 ,010 ,937 1,067 

a Dependent Vanable: V12 
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Bijlage Vlb; uitgebreide tabellen (SPSS output) bij tabel 7.4b 

1. Model Summary 

R 
VAR00001 = 

1,00 Adjusted R Std. Error of 
Model (Selected) R Square Square the Estimate 

1 ,448(a) ,201 ,122 ,939 
.. 

a Pred1ctors: (Constant), toekomst, marktreputat1e, kenn1s, tijdsdruk, verbondenheid, afbreukrisico, contract , 
huidige waarde, leereffecten, opties 

2. ANOVA(b,c) 

Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 22,388 10 2,239 2,539 ,009(a} 

Residual 89,041 101 ,882 
Total 111,429 111 

.. . . 
a Pred1ctors: (Constant), toekomst, marktreputatle, kenms, tijdsdruk, verbondenheid, afbreukriSICO, contract, 
huidige waarde, leereffecten, opties 
b Dependent Variable: V12 
c Selecting only cases tor which VAR00001 = 1,00 

3. Coefficients(a,b) 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients Collinearit Stalistics 

Std. 
8 Error Beta t Sig. Toleranee VIF 

(Constant) 3,170 ,311 10,180 ,000 
contract -,448 ,188 -,224 -2,382 ,019 ,892 1 '121 
tijdsdruk ,131 ,183 ,065 ,715 ,476 ,948 1,054 
verbondenheid ,061 ,183 ,031 ,335 ,739 ,945 1,058 
opties -,486 ,192 -,242 -2,534 ,013 ,870 1,149 
afbreukrisico -,204 ,187 -,101 -1 ,091 ,278 ,927 1,079 
huidige waarde ,339 ,183 ,170 1,852 ,067 ,939 1,065 
kennis ,426 ,183 ,213 2,324 ,022 ,938 1,066 
marktreputatie ,188 ,188 ,094 1,002 ,319 ,891 1,122 
leereffecten ,158 ,190 ,078 ,829 ,409 ,893 1,120 
toekomst ,352 ,182 ,176 1,931 ,056 ,950 1,053 

a Dependent Vanable: V12 
b Selecting only cases tor which VAR00001 = 1,00 
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Bijlage VIla; uitgebreide tabellen (SPSS output) bij tabel 7.5a 

1. Model Summary 

Adjusted R Std. Error of 
Model R R Square Square the Estimate 
1 ,549(a) ,302 ,253 ,838 

.. 
a Pred1ctors: (Constant), toekomst, leereffecten, hu1d1ge waarde, verbondenheid, marktreputatie, kennis, 
tijdsdruk, opties, afbreukrisico, contract 

2. ANOVA(b) 

Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 43,728 10 4,373 6,225 ,OOO(a) 

Residual 101,149 144 ,702 
Total 144,877 154 

a Predtctors: (Constant), toekomst, leereffecten, hwdtge waarde, verbondenheid, marktreputat1e, kennis, 
tijdsdruk, opties, afbreukrisico, contract 
b Dependent Variable: V13 

3. Coefficients(a) 

U nstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients Collinearil\ Stalistics 

Std . 
B Error Bet a t Sig. Toleranee VIF 

(Constant) 3,248 ,218 14,920 ,000 
contract -,186 '141 -,096 -1 ,321 ,189 ,915 1,093 
tijdsdruk -,458 ,137 -,237 -3,334 ,001 ,961 1,041 
verbondenheid ,026 ,138 ,013 ,188 ,851 ,973 1,028 
opties ,874 ,140 ,452 6,233 ,000 ,923 1,084 
afbreukrisico -,119 '141 -,061 -,843 ,400 ,936 1,069 
huidige waarde ,003 ,138 ,001 ,020 ,984 ,956 1,046 
kennis -,207 ,138 -,107 -1,497 ,136 ,952 1,050 
marktreputatie -,094 ,138 -,048 -,681 ,497 ,957 1,045 
leereffecten ,046 '141 ,024 ,328 ,743 ,925 1,082 
toekomst -,130 ,139 -,067 -,934 ,352 ,940 1,064 

a Dependent Vanable: V13 
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Bijlage Vllb; uitgebreide tabellen (SPSS output) bij tabel 7.5b 

1. Model Summary 

R 
VAR00001 = 

1,00 Adjusted R Std. Error of 
Model (Selected) R Square Square the Estimate 

1 ,548(a) ,300 ,231 ,907 
.. 

a Pred1ctors: (Constant), toekomst, marktreputat1e, kenn1s, tijdsdruk, verbondenheid, afbreukrisico, huidige 
waarde, contract , leereffecten, opties 

2. ANOVA(b,c) 

Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 35,948 10 3,595 4,373 ,OOO(a) 

Residual 83,857 102 ,822 
Total 119,805 112 

.. . . 
a Pred1ctors: (Constant), toekomst, marktreputat1e, kenn1s, tijdsdruk, verbondenheid, afbreukns1co, huidige 
waarde, contract , leereffecten, opties 
b Dependent Variable: V13 
c Selecting only cases for which VAR00001 = 1,00 

3. Coefficients(a,b) 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients Collinearit Stalistics 

Std. 
8 Error Bet a t Sig. Toleranee VIF 

(Constant) 3,378 ,292 11,553 ,000 
contract -,256 ,181 -,124 -1,413 '161 ,891 1 '122 
tijdsdruk -,450 ,176 -,218 -2,559 ,012 ,943 1,060 
verbondenheid -,042 ,176 -,020 -,237 ,813 ,948 1,054 
opties ,893 ,184 ,432 4,848 ,000 ,866 1,155 
afbreukrisico -,118 ,180 -,056 -,655 ,514 ,926 1,080 
huidige waarde ,004 ,175 ,002 ,025 ,980 ,952 1,051 
kennis -,244 ,176 -,118 -1,388 ,168 ,941 1,062 
marktreputatie -,148 ,180 -,072 -,823 ,413 ,903 1,107 
leereffecten -,003 '181 -,002 -,018 ,986 ,901 1,109 
toekomst -,130 ,175 -,063 -,745 ,458 ,955 1,047 

a Dependent Vanable: V13 
b Selecting only cases for which VAR00001 = 1,00 
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Bijlage VIlla; uitgebreide tabellen (SPSS output) bij tabel 7.6a 

1. Model Summary 

Adjusted R Std . Error of 
Model R R Square Square the Estimate 
1 ,406(a) ,165 ,107 ,860 

.. 
a Predictors: (Constant), toekomst, leereffecten, hUidige waarde, verbondenheid, marktreputatie, kennis, 
tijdsdruk, opties, afbreukrisico, contract 

2. ANOVA(b) 

Sum of 
Model Squares df Mean Square F SiQ. 
1 Regression 21,039 10 2,104 2,845 ,003(a) 

Residual 106,509 144 ,740 
Total 127,548 154 

a Predictors: (Constant), toekomst, leereffecten, huidige waarde, verbondenheid, marktreputatie, kennis, 
tijdsdruk, opties, afbreukrisico, contract 
b Dependent Variable: V14 

3. Coefficients(a) 

Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients Collinearit Stalistics 

Std. 
B Error Beta t Sig. Toleranee VIF 

(Constant) 2,268 ,223 10,154 ,000 
contract -,111 ,145 -,061 -,763 ,447 ,915 1,093 
tijdsdruk ,571 '141 ,314 4,046 ,000 ,961 1,041 
verbondenheid ,264 '141 ,144 1,869 ,064 ,973 1,028 
opties ,172 ,144 ,095 1,194 ,235 ,923 1,084 
afbreukrisico -,020 ,145 -,011 -,140 ,889 ,936 1,069 
huidige waarde ,016 '141 ,009 ,116 ,908 ,956 1,046 
kennis ,014 ,142 ,008 ,097 ,923 ,952 1,050 
marktreputatie ,144 '141 ,079 1,020 ,309 ,957 1,045 
leereffecten ,080 ,144 ,044 ,558 ,578 ,925 1,082 
toekomst ,217 ,143 '119 1,517 ,131 ,940 1,064 

a Dependent Vanable: V14 
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Bijlage Vlllb; uitgebreide tabellen (SPSS output) bij tabel 7.6b 

1. Model Summary 

R 
VAR00001 = 

1,00 Adjusted R Std . Error of 
Model (Selected) R Square Square the Estimate 

1 ,415(a) ,173 ,091 ,815 
.. 

a Pred1ctors: (Constant), toekomst, marktreputat1e, kenms, tijdsdruk, verbondenheid, afbreukrisico, huidige 
waarde, contract , leereffecten, opties 

2. ANOVA(b,c) 

Sum of 
Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 14,144 10 1,414 2,127 ,029(a) 

Residual 67,821 102 ,665 
Total 81,965 112 

.. .. 
a Pred1ctors: (Constant), toekomst, marktreputatle, kenms, tijdsdruk, verbondenheid , afbreukns1co, huidige 
waarde, contract , leereffecten, opties 
b Dependent Variable: V14 
c Selecting only cases for which VAR00001 = 1,00 

3. Coefficients(a,b) 

Unstandardize Standardized 
d Coefficients Coefficients Collinearit Stalistics 

Std. 
B Error Bet a t Sig. Toleranee VIF 

(Constant) 2,599 ,263 9,882 ,000 
contract -,164 ,163 -,096 -1,006 ,317 ,891 1,122 
tijdsdruk ,407 ,158 ,239 2,574 ,011 ,943 1,060 
verbondenheid ,347 ,158 ,203 2,192 ,031 ,948 1,054 
opties ,192 ,166 '112 1 '162 ,248 ,866 1,155 
afbreukrisico -,006 ,162 -,003 -,035 ,972 ,926 1,080 
huidige waarde -,143 ,157 -,084 -,908 ,366 ,952 1,051 
kennis -,111 ,158 -,065 -,699 ,486 ,941 1,062 
marktreputatie ,044 '161 ,026 ,273 ,786 ,903 1 '1 07 
leereffecten -,046 ,163 -,027 -,284 ,777 ,901 1,109 
toekomst ,241 ,157 ,142 1,537 ,127 ,955 1,047 

a Dependent Vanable: V14 
b Selecting only cases for which VAR00001 = 1,00 
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