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Voorwoord 
Voor u ligt het eindrapport van mijn afstudeeronderzoek. Het betreft een onderzoek naar het 
afwegingsproces voor bouworganisatievormen bij opdrachtgevers in de burger- en utiliteitsbouw 
(B&U). Dit afstudeeronderzoek is de laatste stap in het afronden van mijn masteropleiding Technologie 
en Be/eid aan de Technische Universiteit Eindhoven. 

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Brink Groep, businessunit bouwmanagement- en advies en 
huisvestingsadvies (BM-HA). Vanaf half juni 2007 heb ik mij mogen verdiepen in het afwegingsproces 
voor bouworganisatievormen bij opdrachtgevers met als doel om verbeterpunten in de 
adviseringsmogelijkheden voor Brink Groep bij de keuze voor een bouworganisatievorm. 

In de inleiding is te lezen dat dit onderzoek kwalitatief explorerend van aard is. Deze uitspraak is 
natuurlijk in eerste instantie van toepassing op de waarde voor de wetenschap en op de waarde voor 
Brink Groep als afstudeerbedrijf. Echter de termen 'kwalitatief explorerend' hebben voor mij 
persoonlijk een andere betekenis gekregen. De persoonlijke zoektocht die ik tijdens dit onderzoek 
heb doorlopen heeft mij voor het eerst echt duidelijk gemaakt welke richting ik met mijn opleiding en 
carriere heen wil. Tevens is er tijdens deze zoektocht een duidelijke kwaliteitsverbetering in mijn 
persoonlijke kennis en kunde tot stand gekomen. Het afstudeerproces is dus zeer nuttig op het gebied 
van mijn persoonlijke ontwikkeling en visie geweest. Hierover ben ik zeer te spreken. 

Dankwoord 
De begeleiding van mijn afstudeeronderzoek is verzorgd door een enthousiaste 
beoordelingscommissie, met een wisselende samenstelling. Ten eerste richt ik mijn dankwoord 
richting dhr. Wim Wenselaar, wie als eerste begeleider ontzettend veel kennis, inzichten en 
opbouwende kritische noten heeft ingebracht. Mijn dank voor de nuttige en relativerende 
overlegmomenten is dan ook groot. 

Verder wil ik mijn dank uiten richting de enthousiaste begeleiders van Brink Groep. In eerste instantie 
was de combinatie van de heren John Vleugel en Marco Blok van grote waarde voor het opstarten van 
mijn project en de begeleiding van de eerste onzekere stappen in het afstudeerproces. Vervolgens gaat 
mijn dank uit naar dhr. Erwin Verkooijen, die het stokje na het vertrek van Marco meer dan subliem 
heeft overgenomen en mij geholpen heeft structuur in de wildernis te brengen. Allen hebben in hun 
hoedanigheid als praktijkexperts altijd uiterst nuttige inbreng gehad en mij tevens altijd aile ruimte 
geboden om mijn onderzoek tot een goed en acceptabel einde te brengen. Hiervoor dank. 

Ten slotte wil ik ook mijn dank uiten richting dhr. Allard Kastelein, die mij in zijn functie als tweede 
begeleider vanaf de zijlijn uiterst professioneel heeft begeleid en daar waar nodig bijgestuurd. De 
overlegmomenten in de laatste fase van mijn onderzoek, hebben mij erg geholpen het doel van dit 
onderzoek niet uit het oog te verliezen. 

Natuurlijk wil ik mij in dit dankwoord ook richten op aile overige betrokkenen die mij op welke wijze 
dan ook ondersteund hebben tijdens het afgelopen jaar. Aile ge'interviewden bedankt voor de tijd en 
moeite die u in mijn onderzoek heeft willen steken. Maar in het bijzonder wil ik mijn lieve Maaike, 
lieve ouders en broers, vrienden en (schoon-) familie bedanken voor de onvoorwaardelijke steun, 
drukopvoerende momenten en bijzonder prettige afleidingsuitjes. 

Het resultaat van dit onderzoek, heeft hoe dan ook iets moois opgeleverd; een prachtig begin van mijn 
carriere in de bouwwereld als junior projectmanager bij het gerenommeerde bedrijf Brink Groep. Ik 
sta te popelen om mijn steentje bij te dragen aan de totstandkoming van meer innovatie in de 
bouwsector. Tijd om de collegebanken te verruilen voor de intrigerende bouwwereld! 

Erik van Alphen 

Teteringen, 26 mei 2008 
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II Management Summary 

Achtergrond onderzoek 
Brink Groep heeft al enige tijd geleden herkent dat er kansen ontstaan op het gebied van advise ring 
omtrent de keuze voor bouworganisatievormen door de toegenomen druk op procesinnovatie in de 
bouwsector. EEm van de doelen die Brink Groep gesteld heeft is om deze dienst te professionaliseren 
en verder te vermarkten. Om dit te bewerkstelligen is het R&D-team bouworganisatievormen in 2006 
aan de slag gegaan met het inventariseren van de status van de adviesdienst. Hieruit zijn een aantal 
verbeterpunten naar voren gekomen. Onder andere het ontwikkelen van een afwegingsmodel met 
een acquisitiedoeleinde. Er bleef echter onduidelijkheid over de rationaliteit van de afweging voor 
bouworganisatievormen die opdrachtgevers in de B&U-sector maakten. Tevens was onduidelijk hoe 
opdrachtgevers aankijken tegen bouwprocesadvisering op dit gebied en welke consequenties dit voor 
de adviesdienst van Brink Groep heeft. Daarom wordt in dit onderzoek antwoord gegeven op de 
volgende tweeledige hoofdvraag: 

I. Welke ro/mogelijkheden heeft een externe bouwprocesadviseur, om een ration eel keuzeproces voor een 
bouworganisatievorm te faciliteren bij opdrachtgevers? 

2. Op welke manier kan een extern adviesbureau (Brink Groep) haar adviesdiensten op het gebied van het 
faciliteren van een ratione/e afweging en keuze voor een bouworganisatievorm verbeteren en beter 
vermarkten richting opdrachtgevers? 

Om deze vragen te beantwoorden is een kwalitatief explorerend onderzoek verricht. Op basis van 
literatuurstudie en halfgestructureerde interviews met zowel opdrachtgevers in de B&U sector als 
medewerkers van Brink Groep. Er wordt inzichtelijk gemaakt wat het speelveld van het onderzoek is, 
wat een rationele keuze voor bouworganisatievormen inhoudt en hoe bouwprocesadvisering daarbij 
een rol kan spelen. T enslotte is een analyse gemaakt van de adviesdienst die Brink Groep momenteel 
levert en daarvoor zijn verbeterpunten aangedragen met daarbij praktische implementatierichtlijnen. 

Veranderingen in de B&U 
De B&U-sector is in beweging. Er doen zich veranderingen en ontwikkelingen voor die gevolgen 
hebben voor het bouwproces en aile betrokken partijen. Deze veranderingen worden gestimuleerd 
van uit de overheid en hebben vooral betrekken om het meer toepassen van geintegreerde 
bouworganisatievormen. Bij de toepassing van deze bouworganisatievormen wordt de kenmerkende 
ontwerp-uitvoeringsscheiding in de bouw teniet gedaan, waardoor er meer drang tot innovatie kan 
ontstaan. Deze verandering begint een rationeel keuzeproces voor bouworganisatievormen. Dit komt 
echter in de B&U nog maar gering voor, zodat de traditionele bouworganisatievorm nog voornamelijk 
wordt toegepast. De verantwoordelijkheid voor de rationele afweging ligt bij de opdrachtgever. Er kan 
dus bij de opdrachtgever veel gewonnen worden op het gebied van stimuleren van deze verandering. 
De bouwprocesadviseur kan hierbij een belangrijke schakel zijn. omdat deze een onafhankelijk 
rationeel keuzeproces kan faciliteren. 

Rationaliteit van het keuzeproces voor bouwarganisatievormen 
Besluitvorming binnen organisaties vindt op aile niveaus plaats. Varii:kend tussen operationeel, tactisch 
of strategisch. Afhankelijk van de professionaliteit van de opdrachtgever zal de keuze voor een 
bouworganisatievorm strategisch of tactisch zijn. Dit hangt af van de termijn waarin de gevolgen voor 
de organisatie merkbaar zijn. complexiteit, onzekerheid en mate van routine van de opdrachtgever. 
De rationaliteit van een keuze hangt vooral van de volgende factoren af: volledige informatie over de 
alternatieven, de keuzecriteria en de consequenties van bepaalde afwegingen. Vervolgens dient men in 
staat te zijn de alternatieven en keuzecriteria te rangschikken en te wegen. T enslotte is het ook nog 
eens noodzakelijk dat de besluitvormer altijd het alternatief kiest dat de hoogste waarneembare 
waarde opbrengt. Vanwege de altijd aanwezige beperkingen zal een volledig rationeel keuzeproces 
nooit plaats vinden. Men kan echter wei proberen de rationaliteit van het keuzeproces zo hoog 
mogelijk te laten zijn. In het geval een besluitvormer hier (om welke reden dan ook) niet toe in staat 
is, kan men daarvoor advies zoeken bij externe partijen waarvan verwacht mag worden dat men wei 
een rationele afweging kan faciliteren. Uiteindelijk zal deze externe partij dan de besluitvorming van de 
opdrachtgever proberen te beinvloeden. De feitelijke keuze ligt echter bij de opdrachtgever zelf. 
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Als het om rationele besluitvorming voor een bouworganisatievorm gaat, moet men rekening houden 
met de kenmerken die geldig zijn in de bouwwereld. leder project is uniek, waardoor men de afweging 
voor een bouworganisatievorm nooit precies met elkaar kan vergelijken. Het projectprofiel dient 
leidend te zijn voor de keuze van een bouworganisatievorm. In de huidige bouwpraktijk vindt deze 
rationele afweging echter nog maar gering plaats. Om rationaliteit te bewerkstelligen is het 
noodzakelijk dat er zoveel mogelijk alternatieve bouworganisatievormen worden afgewogen aan 
vooraf gedefinieerde keuzecriteria die op strategisch of tactisch niveau geldig zijn. Er zijn een aantal 
belemmeringen geconstateerd die eerst weggenomen dienen te worden. voordat een rationele keuze 
kan worden gewaarborgd. Hierin kan een onafhankelijke bouwprocesadviseur van toegevoegde 
waarde zijn. 

Bouwprocesodvisering bij de keuze voor bouworgonisotievormen 
De onzekerheid die opdrachtgevers ervaren bij verschillende bouworganisatievormen kan worden 
gereduceerd door het inbrengen van kennis. vaardigheid en houding van de adviseur. De redenen om 
advies in te winnen door een opdrachtgever variEken van kennisgebrek tot capaciteitsgebrek. 
Vervolgens zijn er aantal motieven te benoemen die de keuze v~~r een adviseur bepalen. Het gaat 
vooral om de ervaring van en vertrouwen in een adviseur en het adviesbureau. Daarbij zijn vaak de 
persoonlijke eigenschappen doorslaggevend. Men doet immers zaken met de vent en niet met de tent. 
Om opdrachtgevers van goed en effectief ad vies te voorzien moet men beseffen dat iedere 
opdrachtgever en adviestaak uniek is. Daarom is het van belang de rol als adviseur aan te passen aan 
deze unieke situatie. Ais men een goede adviesrol aanneemt. wordt het advies sneller geaccepteerd en 
kan de adviseur de opdrachtgever beter beinvloeden in zijn besluitvorming. Vooral de betrokkenheid 
en de kennis van de opdrachtgever moet leidend zijn in de keuze voor de rol van de adviseur. 

Voor een bouwprocesadviseur bij de keuze voor bouworganisatievormen is het noodzakelijk dat de 
adviseur zelf in staat is een rationeel keuzeproces te doorlopen. Daarbij gelden dezelfde eisen als aan 
een rationeel keuzeproces bij opdrachtgevers wordt gesteld. Het is echter wei noodzakelijk dat de 
opdrachtgevers zich bewust zijn van een mogelijke keuze, de noodzaak van een rationele afweging en 
de toegevoegde waarde van een bouwprocesadviseur herkennen. Hier ligt een taak v~~r de 
bouwprocesadviseur. Men dient opdrachtgevers hierover duidelijkheid te geven. Tevens dient een 
bouwprocesadviseur te benadrukken dat een rationele keuze aileen in een vroeg stadium van het 
bouwproces plaats kan vinden. De rol van de bouwprocesadviseur dient aangepast te worden aan het 
type opdrachtgever en de adviestaak. Op het gebied van advies voor bouworganisatievormen is het 
noodzakelijk dat men de drie verschillende typen opdrachtgevers herkent: 

• Ratione/e besluitvormers (Ofwel intern, ofwel extern bege/eid) 
• Irrationele besluitvormers, met bekendheid van het keuzepalet aan bouworganisatievormen. 
• Irratione/e besluitvormers, die onbekend zijn met het keuzepalet aan bouworganisatievormen. 

Bij de verschillende typen opdrachtgevers kan men verschillende rollen en manieren van adviseren 
aannemen. Men kan de volgende rollen onderscheiden: Inhoudelijk advies vs. procesrol, exploratieadvies 
vs. exploitatieadvies, incidenteel advies vs. partnerrol en tenslotte de rol van trainer. De manieren van 
adviseren zijn per adviseur en adviesbureau verschillend. De perceptie die een opdrachtgever heeft 
van het uiteindelijke advies. de adviseur en het adviesbureau bepaalt in grote mate de invloed van het 
advies en dus de implementatie van het advies. 

Brink Groep ols bouwprocesodviseur bij de keuze voor bouworgonisotievormen 
De adviesdienst van Brink Groep op het gebied van advisering voor bouworganisatievormen moet dus 
voldoen aan een aantal voorwarden. Men dient in staat te zijn zelf een rationeel keuzeproces te 
faciliteren, verschillende rollen aan te kunnen nemen en rekening te houden met de verschillende 
typen opdrachtgevers op het gebied van de keuze voor een bouworganisatievorm. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat de kennis en vaardigheden betreffende de alternatieven. keuzecriteria en 
consequenties van de afwegingen binnen de organisatie van Brink Groep continu up-to-date blijven. 
Het is gebleken dat deze nog slechts beschikbaar is bij een selecte groep adviseurs. Voor de 
continu'iteit is het daarom noodzakelijk dat Brink Groep investeert in het ontsluiten van de kennis 
binnen de organisatie, zodat er een zelflerende organisatie ontstaat. Daarvoor is het opdoen van 
ervaringen en het opstellen van een gesystematiseerde aanpak een vereiste. Daarbij dient de 
gesystematiseerde aanpak aan te sluiten bij de verschillende typen opdrachtgevers en de verschillende 
mogelijke rollen die opdrachtgevers eisen. Verder ligt er een taak van Brink Groep om op 
verschillende niveaus bewustzijn te creEken bij de opdrachtgevers. 
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Deze verbeterpunten op het gebied van kennis, vaardigheden, capaciteit, ervaring en de benadering 
van de verschillende typen opdrachtgevers kunnen op verschillende manieren aangepakt worden. Men 
dient te investeren in kennisvergaring en deling. Dit kan gebeuren door buiten de organisatie op zoek 
te gaan naar kennis, de eigen ervaringen terug te koppelen in de organisatie en te investeren in het 
ontwikkelen van een decision support tool of leidraad. zodat een systematische aanpak gegarandeerd 
wordt. Vervolgens dient men sti! te staan bij de benadering van de verschillende typen opdrachtgevers. 
Deze benaderingswijzen zouden in specifieke marketingstrategieen moeten worden verwoord. waarin 
men moet inzetten op het creeren van bewustzijn bij de verschillende typen opdrachtgevers. Een 
cruciaal onderdeel van een marketingstrategie is het werken aan klanttevredenheid. doormiddel van 
het inzetten van verschillende communicatiemiddelen richting (potentiele) opdrachtgevers. 
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Inleiding 
In dit hoofdstuk zal in de eerste paragraaf (§ 1.1) ingegaan worden op de aanleiding van dit onderzoek. 
Tevens zal in de eerste paragraaf een analyse van het probleem volgen waaruit de probleemstelling van 
dit onderzoek voigt. De doelstelling. de centrale vraagstelling en de onderzoeksgrenzen van dit 
onderzoek naar voren zal komen in paragraaf 1.2. In paragraaf 1.3 zal de onderzoeksmethode worden 
toegelicht. Ten slotte zal paragraaf I A inzicht geven in de opbouw van het rapport en afsluiten met 
een leeswijzer. 

1.1 Aanleiding en probleembeschr;jving 
De diensten binnen Brink Groep en daardoor ook binnen de business unit (BU) bouwmanagement en 
huisvestingsadvies (BM-HA) zijn continu aan verandering onderhevig. Ais commerciele partij probeert 
de onderneming het dienstenpakket zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de wensen van klanten. 
Een strategische doelstelling is daarbii om zo vroeg mogelijk in het bouwproces betrokken te worden. 

De diensten die BM-HA levert beslaan het hele traject van een bouwproces, van de vroegste 
initiatieffase tot aan de nazorg van een gebouw. Men houdt zich naast project- en 
(bouw)programmamanagement ook bezig met bredere diensten varierend van rlSICO- en 
(bouw)procesmanagement tot contract- en aanbestedingsadvies en -management. Dit gebeurt bij 
voorkeur op grote (meervoudige) bouwopgaven. 

Brink Groep herkent dat er kansen ontstaan door de toegenomen druk op procesinnovatie in de 
bouwsector als gevolg van de bevindingen van de parlementaire enquetecommissie bouw (Vos et aI., 
2002). de problemen bij organisaties met beheersing van complexe processen, de groeiende beheer
en onderhoudsmarkt en de kansen op het vlak van informatiemanagement in bouwprocessen. Er ziin 
kansen voor Brink Groep. omdat ge'integreerde contracten voor veel opdrachtgevers actueel ziin. de 
complexiteit in de voorfase van projecten groeit en er toenemende behoefte is aan 
levenscyclusadvisering. 

Zo leidt bijvoorbeeld de toegenomen vraag naar ge'integreerde contracten onder meer tot behoefte 
aan specialistische kennis op het terrein van contractvormen en risicomanagement. Brink Groep heeft 
de ambitie uitgesproken om meer projecten te acquireren op het gebied van verschillende 
bouworganisatievormen, adviesdiensten te leveren aan opdrachtgevers ten aanzien van de keuze voor 
een geschikte bouworganisatievorm en op het gebied van Europese regelgeving en ge'integreerde 
contracten en tenslotte bouwmanagement in aile mogelijke (bouw)-organisatievormen. Het kenmerk 
van de meeste Brink Groep-diensten is dat ze voor het grootste gedeelte aan de opdrachtgevende 
partij in een bouwproces worden geleverd. Het is een strategische keuze van Brink Groep om vanuit 
haar onafhankelijke positie hoofdzakelijk aan deze zijde van het bouwproces diensten aan te bieden. 

1.1.1 Verbeterslag adviesdiensten bouworganisatievormen 
Bij een interne bedrijfsanalyse uit 2006 van de sterke en zwakke onderdelen van Brink Groep op het 
gebied van advisering bij de keuze voor bouworganisatievormen bleek dat er enkele aandachtspunten 
verbeterd dienden te worden. Er was gebrek aan innovatie in de producten en diensten. Zo was er 
extern een gebrek aan acquisitietools en intern aan een decision support systeem. Verder was er geen 
duidelijke profilering richting de markt. waardoor acquisitie en het uitbreiden van het relatienetwerk 
achter bleef. Daarnaast was het bedrijf nauwelijks bekend aan de steeds belangrijker worden de 
opdrachtnemerszijde. 

Om tot oplossing van de geschetste problemen te komen. heeft Brink Groep een interdisciplinair 
R&D-team opgericht. wat zich bezig houdt met de verbetering van de adviesdiensten met betrekking 
tOt bouworganisatievormen. Het eerste resultaat van dit R&D-team is een online acquisitietool. 
waarmee opdrachtgevers door het invullen van een afwegingsmodel een quick scan kunnen doen. 
Hieruit moet blijken welke bouworganisatievorm(en) men aan de hand van een aantal 
projectspecifieke kenmerken gekozen kunnen worden. 

In de verstreken tijd is naast het ontwikkelen van het afwegingsmodel tevens meer ervaring opgedaan 
met verschillende projecten. waar Brink Groep geadviseerd heeft over bouworganisatievormen. Deze 
ervaringen zijn gestructureerd gedocumenteerd. zodat deze gebruikt kunnen worden als 
referentieprojecten bij de acquisitie van nieuwe opdrachtgevers. 
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1.1.2 Probleemstelling 

Er bleef echter nog steeds onduidelijkheid over hoe opdrachtgevers, in vooral de speerpuntmarkten 
van Brink Groep, hun afweging voor een bouworganisatievorm daadwerkelijk maken. Gebeurt dit 
ration eel of emotioneel? Verder was er onvoldoende kennis en duidelijkheid over hoe opdrachtgevers 
aankijken tegen bouwprocesadvisering op dit gebied en welke rollen Brink Groep daarin kan spelen. 
De probleemstelling die in dit onderzoek dan ook centraal staat is: 

1.2 Doelstelling en vroogstelling 

1.2.1 Doelstelling 

In dit onderzoek staat de rationaliteit van het keuzeproces voor bouworganisatievormen bij 
opdrachtgevers in de B&U centraal. Het doel van dit onderzoek is meer kennis te vergaren over de 
mate van rationaliteit en de rol die een bouwprocesadviseur in dit keuzeproces kan innemen. De 
nadruk in dit onderzoek ligt op de mogelijkheden voor een bouwprocesadviseur, toegepast op Brink 
Groep, om bij te dragen aan een rationeel keuzeproces voor een bouworganisatievorm. De 
doelstelling van dit afstudeeronderzoek is tweeledig geformuleerd: 

Allereerst zal dit onderzoek de kennis vergroten over de rationaliteit van een keuzeproces voor 
bouworganisatievormen bij opdrachtgevers in de B&U-sector. Daarmee samenhangend wordt er 
gekeken welke rol een bouwprocesadviseur kan vervullen bij het rationaliseren van het keuzeproces 
voor een bouworganisatievorm. Er is nog weinig specifieke literatuur beschikbaar over de relatie 
tussen bouwprocesadvies en het rationaliseren van het keuzeproces voor een bouworganisatievorm, 
waardoor onderdelen van bestaande theorieen gecombineerd zullen worden. 

Naast deze algemene theoretische relevantie is er binnen dit onderzoek ook een praktische relevantie 
waar te nemen. In het tweede gedeelte van het onderzoek zal de theoretische analyse de basis 
vormen voor een verkenning van de mogelijkheden voor Brink Groep als bouwprocesadviseur om het 
dienstenpakket aan te laten sluiten aan de wensen van opdrachtgevers in de B&U-sector op het gebied 
van bouworganisatieadvies. Dit kan door aanpassingen te doen in de advisering, maar ook door het 
beTnvloeden van de wens van de opdrachtgever. 

1.2.2 Vraagstelling 

Op basis van de geschetste probleemstelling is de centrale onderzoeksvraag als voigt geredeneerd: 

am deze hoofdvragen te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen gesteld: 

1-2 

rUle Technische Universlteit 
Eindhoven 
UniversIty o[Technology 

• • 
• • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • • • • • 

17·6·2008 • Afstudeerrapport. Erik van Alphen -

1.2.3 Afbakening 

Brink Groep acteert voornamelijk als adviseur van partijen uit B&U. Daarom zal in dit onderzoek 
aileen naar opdrachtgevers uit de B&U·sector worden gekeken. Waar nodig zal gerefereerd worden 
aan vergelijkbare materie in de grond-. weg- en waterbouw (GWW). 

Verder is er binnen dit onderzoek bewust gekozen om niet aIle categoneen opdrachtgevers te 
onderzoeken, maar aileen de opdrachtgevers in de speerpuntmarkten van Brink Groep. Dit zijn 
opdrachtgevers in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg. gemeentelijke overheid en 
woningcorporaties. Binnen deze categorieen kan eveneens onderscheid worden gemaakt. Deze 
afbakening komt in een latere fase naar voren. 

Er zal niet ingegaan worden op kwaliteit van de huidige adviesdienst van Brink Groep voor het 
faciliteren van een rationele keuze voor een bouworganisatievorm. Er is bewust voor gekozen om in 
dit onderzoek vanuit de theorie en de praktijk te zoeken naar de voorwaarden dUidelijk waar een 
adviesdienst op dit gebied aan dient te voldoen. Dit onderzoek zou de basis kunnen zijn voor 
vervolgonderzoek naar de huidige kwaliteit van de adviesdienst van Brink Groep. 

1.3 Onderzoeksmethode 
Binnen dit onderzoek is er sprake van een kwalitatief explorerende werkwijze. Er is gekozen v~~r een 
kwalitatieve onderzoeksvraag. omdat Brink Groep in eerste instantie niet op zoek is naar kwantitatief 
inzicht. maar naar de achterliggende gedachtegang in de theorie en de praktijk betreffende de 
rationaliteit van het keuzeproces voor bouworganisatievormen. 

Mentale processen zijn het beste inzichtelijk te maken door middel van kwalitatief onderzoek. Tevens 
is er op het gebied van advisering omtrent bouworganisatievormen nog weinig onderzoek voor 
handen. waarop kwantitatief voortgeborduurd zou kunnen worden. 

Input voor het kwalitatief explorerende onderzoek is vergaard door literatuuronderzoek. 
halfgestructureerde interviews met opdrachtgevers in de B&U en met medewerkers van Brink Groep 
en documentenonderzoek. 
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Voor de deelonderwerpen rationele besluitvorming en advisering is voornamelijk gebruik gemaakt van 
beschikbare literatuur. Daarnaast is het onderzoek naar de ontwikkelingen in de bouwsector deels 
gebaseerd op literatuur, waar diverse documenten aan ten grondslag liggen. Vervolgens is de eerste 
analysefase gebaseerd op expertinterviews met opdrachtgevers in de B&U, waarbij de bevindingen uit 
de literatuur- en documentenstudie ondersteunend van aard zullen zijn. 

Ten slotte wordt in het laatste onderdeel van het onderzoek de toepassing van de bevindingen in de 
theorie en de eerste analysefase gekoppeld aan het gewenste beleid voor Brink Groep. Deze tweede 
analysefase is vooral gebaseerd op expertinterviews met Brink Groep medewerkers. Ook deze 
analyse zal ondersteund worden door de bevindingen uit literatuur en andere documenten. 

1.4 Opbouw van het verslag 
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1.4.1 Leeswijzer: 

Om een duidelijk beeld te schetsen van het speelveld waarbinnen dit onderzoek zich afspeelt, zal 
hoofdstuk 2 een inleiding geven over de Nederlandse bouwsector, specifiek gericht op de B&U. Dit 
geeft voldoende basis om als kader voor de volgende hoofdstukken te dienen die in zullen gaan op het 
rationele keuzeproces van opdrachtgevers voor bouworganisatievormen en de advisering daarover 
door een bouwprocesadviseur. 

Om duidelijk inzicht te krijgen in de rationaliteit van het besluitvormingsproces van opdrachtgevers 
met betrekking tot een bouworganisatievorm zal in hoofdstuk 3 theoretisch onderbouwd worden wat 
een rationeel keuzeproces inhoudt. Dit zal in eerste instantie algemeen van aard zijn. Waar nodig zal 
specifiek bij het keuzeproces voor bouworganisatievormen worden stilgestaan 

Hoofdstuk 4 gaat dieper in op een rationeel keuzeproces voor bouworganisatievormen bij 
opdrachtgevers. Het is voor opdrachtgevers noodzakelijk de verschillende alternatieven en 
afwegingscriteria helder te krijgen en deze objectief te gebruiken. Het proces van het bepalen van een 
bouworganisatievorm kan worden gezien als een besluitvormingsproces over de vraag of men als 
opdrachtgever verschillende taken in het bouwproces aan marktpartijen moet uitbesteden. 

In de voorgaande hoofdstukken is een theoretisch kader geschetst, waarbij rationele besluitvorming 
omtrent de keuze voor een bouworganisatievorm centraal staat. Hieruit zijn randvoorwaarden naar 
voren gekomen, waaraan een rationeel besluitvormingsproces omtrent de keuze voor een 
bouworganisatievorm aan moet voldoen. In hoofdstuk 5 zal geanalyseerd worden hoe opdrachtgevers 
in de praktijk deze keuze maken en hoe opdrachtgevers dit keuzeproces kunnen verbeteren. 

Vervolgens zal in hoofdstuk 6 een theoretische verdieping plaatsvinden van advisering in het algemeen. 
In dit hoofdstuk wordt behandeld hoe de vraag naar advies ontstaat, hoe advisering werkt bij 
besluitvorming en welke mogelijke roJlen een adviseur kan vervullen. Tevens wordt behandeld hoe 
een adviseur kan zorgen voor effectief en succesvol adviseringstraject en hoe de adviseur een 
opdrachtgever kan beYnvloeden om het advies ook daadwerkelijk te implementeren. 

De theorie uit hoofdstuk 6 wordt in hoofdstuk 7 in de praktijk geanalyseerd en toegepast op de 
specifieke eigenschappen van de bouwprocesadviseur bij advisering omtrent de rationele keuze voor 
bouworganisatievormen. In dit hoofdstuk wordt geschetst wat de bijdrage van een 
bouwprocesadviseur kan zijn en welke rollen een bouwprocesadviseur kan aannemen bij verschillende 
typen opdrachtgevers. 

Dit is relevant voor de dienstverlening van Brink Groep. Daarom wordt in hoofdstuk 8 geanalyseerd 
welke roJlen Brink Groep kan vervullen. Tevens wordt behandeld, hoe de adviesdienst van Brink 
Groep er op dit moment voor staat en welke verbeterpunten aan te dragen zijn. 

Deze verbeterpunten worden 
implementatiestrategie. Hieruit 
verbeterpunten aan te pakken. 

in hoofdstuk 9 
volgen praktische 

vervolgens 
handvatten 

voorzien van een 
voor Brink Groep 

mogelijke 
om de 

Ter afsluiting voigt in hoofdstuk 10 algemene conclusies en algemene aanbevelingen die tijdens het 
onderzoek naar voren zijn gekomen. Tenslotte zal in hoofdstuk 10.3 een reflectie van de zijde van de 
auteur volgen, over zijn bevindingen gedurende het proces en het resultaat van het onderzoek. 
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2 De Bouw 

Om een duidelijk beeld te schetsen van het speelveld waarbinnen dit onderzoek zich afspeelt, zal dit 
hoofdstuk een beeld van de Nederlandse bouwsector schetsen, specifiek gericht op de B&U. Dit als 
basis voor de volgende hoofdstukken die in zullen gaan op het rationele keuzeproces van 
opdrachtgevers voor bouworganisatievormen en de advisering daarover door een 
bouwprocesadviseur. In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de volgende deelvraag: 

Leeswijzer 
Ten eerste zal inzicht worden verstrekt in de bouwnijverheid in het algemeen (§2.1) en specifiek de 
B&U (§2.2). Er zal duidelijkheid komen over de ontwikkelingen in de bouwmarkt (§2.3) en de 
verschuivingen binnen het bouwproces (§2.4). Ten slotte wordt aangegeven wat de veranderingen 
voor de verschillende actoren betekenen (§2.5). Uiteindelijk zal er een samenvatting volgen in de 
laatste paragraaf (§2.6). 

2.1 Bouwnijverheid 
Uit de onderzoeksvraag blijkt dat dit onderzoek zich richt op een specifiek onderdeel van 
bouwprocesinnovatie. Wat behelst nu het bouwen eigenlijkl Bouwen in algemene zin van het woord 
heeft een brede betekenis. Van Dale (2007)' geeft de volgende definitie: 

b wen2(overgankelijk werkwoord, ook absoluut; bouwde, heeft gebouwd) 

I I (iets) uit materialen en onderdelen tot een geheel samenvoegen 

Definitie I: Bouwen (Van Dale, 2007) 

Deze definitie is ruim te interpreteren, maar geeft wei de kern van bouwen in de bouwnijverheid 
weer. Bouwen is de manier hoe men in de bouwnijverheid tot een eindproduct komt. Onder de 
bouwnijverheid verstaat men de verzameling van bedrijven die zich bezig houden met het vervaardigen 
van verschillende typen bouwwerken. 

De bouwnijverheid als economische sector in Nederland be staat uit verschillende bedrijfstakken die 
betrokken zijn bij het bouwproces. Dit betreft volgens Van Huizen (2007) de gehele keten van de 
levering van bouwmaterialen via het ontwerp en de constructie tot het feitelijke beheer en financiering 
van enerzijds gebouwen en anderzijds civiele infrastructuur. Afhankelijk van de geraadpleegde bron 
was de bedrijfstak in 2007 goed voor een productie van 13% tot 15% van het brute binnenlands 
product (BBP) van 557 miljard (CPB, 2008)2. Volgens Zwaga (2008) schat het Economisch Instituut 
Bouwnijverheid (EIB) de totale productie op 70,2 miljard. Het Centraal Bureau voor de Statistiek 
(CBS, 2008)3 komt uit op 82 miljard euro in 2007. Het verschil tussen deze twee schattingen ontstaat 
omdat het EIB uitgaat van de totale bouwproductie. waarbij interne leveringen worden uitgesloten. 
Het CBS telt de omzetten van aile bouwbedrijven bij elkaar op, wat dubbeltellingen oplevert. 

Het be/ang van de bouwsector voor de economie 
De bouwnijverheid en aile aanverwante sectoren vertegenwoordigen een groot gedeelte van de 
Nederlandse economie. Binnen de bouwketen zijn ruim 85.000 bedrijven actief. Ongeveer driekwart 
van deze bedrijven zijn bouwbedrijven (CBS, 2008). Het overige deel betreft toeleveranciers. 
architecten, ingenieurs, allerhande adviesbureaus et cetera. In deze bedrijven werken ruim 526.000 
mensen. Driekwart van de personen werkt in de bouwbedrijven. Het aandeel in de totale 

• 
, www.vandale.nl 
2 http://www.cpb.nllnllprognoses/nlinfo.html 
3 http://www.cbs.nllnl-NLlmenu/themas/bouwen-wonen/publicaties/artikelen/archief/2008/2008-2398-
wm.htm 
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Nederlandse werkgelegenheid komt volgens de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) op ruim 
negen procent (Ministers EZ, VROM en YaW, 2003). 

De bouwsector kan afhankelijk van de aard van de werken opgedeeld worden in een aantal 
deelmarkten. Het CBS hanteert bij de indeling van economische sectoren de standaard bedrijfsindeling 
(SBI). In de meest recente versie van deze indeling is de totale bouwnijverheid opgedeeld in drie 
hoofdklassen, zoals in Bijlage A weergegeven is. 

Een algemeen geaccepteerde tweedeling die echter binnen de totale bouwsector gemaakt wordt is 
enerzijds de hoofdsector Burgerlijke en Utiliteitsbouw (B&U) en anderzijds de Grond-, Weg-, en 
Waterbouw (GWW). De B&U vertegenwoordigde in 2007 met ongeveer 37 miljard binnenlandse 
omzet een percentage van 45 % van de totale omzet in de bouwnijverheid, de GWW een percentage 
van 18% (15 miljard) en de overige bouw gerelateerde productie kwam op 37% (30 miljard) van de 
totale productie in de bouwnijverheid (CBS, 2008). 

De actoren die in dit onderzoek centraal staan vallen buiten de geschetste hoofdklassen van de 
bouwnijverheid. Het gaat namelijk enerzijds om opdrachtgevers in de B&U en anderzijds om 
bouwprocesadviseurs die deze opdrachtgevers adviseren bij de inrichting van het bouwproces. 
Natuurlijk hebben de verschillende partijen wei relaties met elkaar. Om een beter inzicht te krijgen in 
de veranderingen in de B&U wordt in de volgende paragraaf dieper op deze sector binnen de bouw 
ingegaan. 

2.2 Burger- en utiliteitsbouw 
Om de veranderende vraag in de B&U markt te verduidelijken, is het noodzakelijk specifiek te 
bekijken welke ontwikkelingen er in deze sector gaande zijn. Hierdoor kan er uiteindelijk een beter 
inzicht worden gegeven in de rollen die een bouwprocesadviseur in de veranderende sector kan 
vervullen. 

2.2.1 Eigenschappen van de B&U 

De bouwnijverheid heeft een aantal specifieke kenmerken ten opzichte van andere sectoren in de 
industrie. Deze kenmerken zijn ook geldig voor de B&U. Deze kenmerken zijn structureel en daarom 
lastig te veranderen. Volgens Doree (200 I) betreft het de volgende punten welke in Bijlage B worden 
verduidelijkt: 

• Locatiegebondenheid van de productie: 
• Uniciteit· 
• Projectgewijze productie 
• Rege/s en rege/geving 
• Opdrachtgevers geven opdracht 
• Tijdelijke coalitieorganisaties 
• Forme/e administratieve en gecentraliseerde sturing prob/ematisch. 

Ondanks pogingen om bovenstaande kenmerken te wijzigen, blijkt het een lastig en lang proces. Naast 
bovengenoemde kenmerken is er een aantal kenmerken die naar verwachting makkelijker te 
beYnvloeden zijn gezien de beoogde veranderingen in de bouw. Het betreft de volgende kenmerken. 

• Ontwerp-uitvoeringsscheiding: 
• Geringe eindproductaansprake/ijkheid: 
• Fragmentatie markten en bedrijven: 

De geschetste kenmerken zijn er mede verantwoordelijk voor dat bij projecten in de B&U-sector in 
geringe mate nadruk wordt gelegd op efficientie, creativiteit, kwalite;t, innovatie, levenscyclus(-kosten), 
uitvoerbaarheid, gebruikerswaarde en klantbehoe(te. Volgens Dort~e (2003) wordt dit al een geruime tijd 
als een probleem gezien binnen de bouwsector. Onderzoek en publicaties over dit moeizame 
functioneren geven aan dat de oorzaken liggen in de wurgende effecten van concurrentie en het 
traditionele aanbesteden. De werking van deze wurgende marktwerking wordt in Bijlage C uitgelegd. 

Het besef dat er in de bouw veranderingen dienen te worden doorgevoerd is al geruime tijd aanwezig. 
Dit besef werd versterkt door de bevindingen van de Parlementaire Enquetecommissie 
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Bouwnijverheid (2002). waar het falen van de Nederlandse bouwmarkt werd bloot gelegd. De 
zogenaamde 'bouwfraude' heeft aangetoond dat de traditionele opzet van het bouwproces niet de 
meest betrouwbare en efficiente vorm is. 

Pogingen tot veranderingen lopen echter vaak op tegen het zogenaamde 'bouwp aradigm a'. Een 
paradigma stuurt waarneming en handeling. Opleiding en socialisatie zijn belangrijke processen in de 
vorming van een paradigma. Het paradigma is voor de dragers zo vanzelfsprekend dat ze het zelf niet 
zien. Het bouwparadigma is volgens Doree et al. (2003) te omschrijven als een techno/ogische focus, niet 
denken maar doen en een projedmatige orientatie. Mensen in de bouw vinden het leuker om problemen 
op te lossen dan ze te voorkomen. Er mag worden verondersteld dat het overheersende en 
vastzittende bouwparadigma een belangrijke belemmering vormt voor innovatie en strategische 
vernieuwing. zowel binnen bedrijven als op sectorniveau (Doree et al. 2003). 

2.2.2 Vernieuwing in de bouw 

Gezien de uiteenzetting in de voorgaande paragraaf zijn er voldoende aanknopingspunten voor een 
vernieuwing binnen de bouwsector. Vooral door de bevindingen van de Parlementaire 

. Enquetecommissie Bouwnijverheid is dit besef ook op overheidsniveau doorgedrongen. Dit uitte zich 
in een visiedocument van de betrokken ministers van Economische Zaken (EZ). Volkshuisvesting. 
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Verkeer en Waterstaat (V&W). In dit document. 
genaamd 'Toekomstperspectief in de bouw'. bracht men als hoofddoelstelling naar voren een 
veranderingsproces in de bouw op gang te brengen. bestaande uit de volgende punten (Ministers EZ. 
VROM en V&W. 2003). 

• "Het komen tot vo"edige en onbe/emmerde concurrentie in de bouwsector;. 
• Het normaliseren van de verhoudingen, zowel tussen de overheid en de bouwsector als binnen de 

bouwsector zeit 
• Herstel van vertrouwen; 
• Verbeteren van de kwaliteit en de prijs-kwaliteitverhouding." 

Om het beoogde veranderingsproces in de praktijk handen en voeten te geven. werd in 2004 de 
Regieraad Bouw door de minster van Economische Zaken ingesteld (Brinkhorst. LJ.. 2004): 

"De Regieraad heeft tot taak het noodzakelijke veranderingsproces in de bouwsector te stimuleren, te 
(adliteren en te monitoren. Dit veranderingsproces is erop gericht de huidige verstoorde marktwerking om te 
zetten in volledige en onbelemmerde concurrentie in de bouwsector". 

Het uiteindelijke doel van het veranderingsproces is ervoor te zorgen dat de sector weer het 
predicaat 'gezond, transparant en innovatief kan voeren. Vanuit het veranderingsproces kwam onder 
andere naar voren dat " ... opdrachtgeverschap een pro(essionaliseringsslag moet maken. In de ideeen(ase 
van projecten moeten in de conceptuele ontwerpenloplossingen reeds de totale kosten en de risico's worden 
betrokken. Daarvan a(ge/eid is dan de keuze voor de passende contractvorm (geintegreerd design-built
(inance-operote ofjuist gescheiden)" (Regieraad. 2004). 

Een specifiek punt van deze professionaliseringsslag van de opdrachtgever zal de rode draad in dit 
onderzoek zijn. Het betreft de rationele keuze voor een bouworganisatievorm door opdrachtgevers. 

Deze vernieuwing staat niet op zichzelf. Op wereldwijde schaal is er sprake van verandering in de 
bouwsector. Dezelfde oorzaken v~~r de wens naar verandering zijn waarneembaar. Verschillende 
landen zijn als voorbeeld te noemen, maar vooral de Angelsaksische landen lopen hierin voorop. 
Australie, de Verenigde Staten, maar een van de beste voorbeelden is Groot-Brittannie. In Bijlage D 
wordt weergegeven hoe het veranderingsproces in Groot-Brittannie vorm heeft gekregen. 

2.2.3 Veranderingen in contracteren 

Uit het visiedocument. de instelling van de Regieraad en de doelstellingen die de Regieraad mee kreeg. 
bleek dat de rijksoverheid het belang inzag van de toepassing van een nieuwe vorm van contracteren 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Nationaal kwam dit inzicht als eerste in de GWW-sector tot uiting in de 'kaderbrie( PPS (red. Publiek
Private Sam en werking) en innovatie( aanbesteden" (Peijs, 2004). Hierin werd duidelijk gemaakt dat de 
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overheid de ambitie had om de markt structureel eerder en intensiever bij de uitvoering van het 
V&W-beleid te betrekken. Ais middel werd ge'integreerd aanbesteden gezien. 

Deze landelijke trend werd ook zichtbaar in de B&U-sector. Zo werden er op rijksniveau 
verschillende projecten opgestart in de vorm van een ge'integreerd contract. Dit wordt vaak aangeduid 
als 'gebouwgebonden PPS'. Deze term wordt voornamelijk gebruikt voor rijksoverheidsprojecten door 
de Rijksgebouwendienst (Rgd), waarbij er een ge'integreerd contract wordt gesloten tussen de 
opdrachtgever en de opdrachtnemer. Meer algemeen gebruikte benamingen voor gebouwgebonden 
PPS zijn innovatief aanbesteden, ge'integreerd aanbesteden of ge'integreerd contracteren. 

Voorbeeldprojecten in deze contractvorm zijn de renovatie van het ministerie van Financien, de 
nieuwbouw van het Montaignecollege en recentelijk de gunning van zowel het rijkskantoor in 
Groningen als het belastingkantoor in Doetinchem en de Kromhout Kazerne in Utrecht. Vooralsnog 
is het voornamelijk gebleven bij projecten ge'initieerd of gestimuleerd vanuit de rijksoverheid. Een 
dergelijke trend blijft bij lagere overheden uit. In recent onderzoek van het EIB stellen Jansen et at 
(2007) dat in de B&U-sector nog voor 80-90% in de traditionele bouworganisatievorm wordt 
ontwikkeld. 

Via verschillende kanalen. waarvan het onderzoeksprogramma Proces- en Systeem Innovatie Bouw 
(PSIBouw) een voorbeeld is, werken opdrachtgevers. bouwbedrijven en wetenschappers samen om 
het vernieuwingsproces van de grond te krijgen. Er wordt via verschillende sleutelprojecten getracht 
om de vernieuwing in de sector te stimuleren (PSIBouw, 2007). Door deze vernieuwing wordt 
geprobeerd toe te werken naar een bouwsector die meerwaarde genereert. die gerespecteerd en 
gewaardeerd wordt en waar het aantrekkelijk en nuttig is om te werken. 

Intermezzo I: Gunning DBFMO contract rijkliikantoor Groningen 

Intermezzo 2: Gunning DBFMO contract belastingkantoor Doetinchem 

IFa,cUiICOlm wint ppsop de ~cilotoe~ ... 
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Intermezzo 3: Gunning DBFM contract Kromhout Kazerne 

Hoofdkantoor landmacht ill ppS 
UTRECHT. Consortium Komfort , ... d. ni ..... bouw.YOOt' d. Ktomh_Ka> ... n.-":':~het dblln:.con...a;~~ ~ijd~2B~'I;"";""'.J;:;';~'" 
euro gemoeid, . .. ......., ,-' ., . ,. 

2.3 Marktveranderingen 
De beoogde veranderingen in de bouwsector hebben geleid tot het ontstaan van concrete 
ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen bieden kansen om de beoogde veranderingen verder door te 
voeren en te realiseren. Een belangrijke ontwikkeling in dit vernieuwingsproces, is de omschakeling 
naar een meer ge'integreerd productieproces. Ais voorwaarde daarvoor wordt de toepassing van 
innovatieve contractvormen gezien. Andere belangrijke veranderingen die men in de bouwwereld kan 
waarnemen zijn: 

• Complexiteit van opdrachten neemt toe 
• Meer uitbesteden 
• Publiek Private Samenwerking (PPS) 
• Gunning op economisch meest voordelige inschrijving (EM VI) 
• Duurzaamheid 
• Eindgebruikerorientatie: Conceptueel bouwen 

Binnen dit onderzoek staat het keuzeproces van opdrachtgevers betreffende ge'integreerde 
bouworganisatievormen en de rol van een externe bouwprocesadviseur in dit keuzeproces centraal. 
Dit is vooral van be lang om de vereiste verandering naar de toepassing van ge'integreerde 
bouworganisatievormen een kans te geven. In de context van dit onderzoek zijn daarom de 
marktveranderingen PPS, gunning op basis van EMVI en duurzaamheid minder relevant, Men kan echter 
de andere genoemde ontwikkelingen niet separaat beschouwen. Er is vaak een duidelijke, onderlinge 
relatie. Om toch inzicht te geven in welke veranderende omgeving de verschillende actoren zich 
begeven, wordt er toch kort beeld geschetst van de genoemde ontwikkelingen. In de volgende 
paragraaf (§ 2.3.1) wordt uitgeweid over innovatief contracteren. De andere genoemde veranderingen 
zijn omschreven in Bijlage E. 

20301 Geo.ontegreerde bouworganisatievormen 

Zoals eerder aangegeven is er een ontwikkeling gaande naar zogenaamde ge'integreerde 
bouworganisatievormen. Deze bouworganisatievormen worden, ondanks hun lange 
bestaansgeschiedenis, nog steeds vaak innovatief genoemd, omdat de toepassing achterblijft bij de 
traditionele bouworganisatievorm. 
Deze bouworganisatievormen kenmerken zich enerzijds door de functionele outputomschrijving van 
de opdracht richting de markt. Daarnaast kenmerken deze bouworganisatievormen zich door het 
integreren van verschillende procesfases binnen een contract. De opdrachtgever dient dus het 
gewenste resultaat te specificeren in plaats van het uiteindelijke te leveren werk. Hierdoor ontstaat 
voor de opdrachtnemer de mogelijkheid om innovatieve oplossingen te bedenken (zie Bijlage C). Het 
doel van ge'integreerde bouworganisatievormen is het bevorderen van innovatie en creativiteit bij 
marktpartijen, zodat de kwaliteit van het product en het proces toeneemt. Doree (200 I) stelt dat bij 
ge'integreerde contractvormen, waarbij ontwerp- en uitvoering in een hand gelegd wordt, een 
belangrijke stap vooruit gemaakt zou kunnen worden. 

Boes et al. (2004) verhalen over de sterke opmars van ge'integreerde bouworganisatievormen die 
zichtbaar is sinds halverwege de jaren negentig binnen de GWW-sector. Deze trend dringt nu ook 
voorzichtig tot de B&U-sector door. Het toepassen van ge'integreerde bouworganisatievormen zorgt 
voor veranderingen in de sector. Men dient als opdrachtnemer niet aileen meer capaciteit aan te 
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bieden. maar ook een slimme integrale aanpak en oplossing voor een probleem. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat de opdrachtnemer ontwerpvaardigheden en managementvaardigheden in huis 
dient te hebben. Aan de opdrachtgevende kant houdt dit bijvoorbeeld in dat men zich moet richten 
op het goed function eel specificeren van het gewenste object en zich minder bezig moet houden met 
het definiEken van de oplossing. 

De veranderende manier van het formuleren van de vraag die in de markt gezet wordt (uitvraag). 
komt bijvoorbeeld bij de Rgd terug in verschillende documenten. De uitvraag voor ge"integreerde 
contracten van de Rgd wordt verwoord in een ambitiedocument waarin men de gewenste output 
functioneel specificeert. Aan de potentiEHe opdrachtnemers vraagt de Rgd vervolgens een zogenaamde 
projectvisie waarin zowel visie op de oplossing (het product) als visie op de aanpak (het proces) van 
de inschrijvende marktpartij gewenst wordt (Brink Groep en Spekkink C&R, 2006). 

2.3.2 Relatie met andere veranderingen in de bouwsector 

De geschetste veranderingen in de bouwsector (zie Bijlage E) vertonen samenhang met de gewenste 
procesveranderingen en dan vooral met de toepassing van andere (ge'integreerde) 
bouworganisatievormen. De trend dat opdrachten complexer worden, brengt met zich mee dat 
opdrachtgevers niet alles zelf meer kunnen managen en sturen. 

Opdrachtgevers zullen gaan zoe ken naar expertise in de markt en waar gewenst en waar mogelijk. 
zoveel mogelijk uitbesteden. Ge"integreerde bouworganisatievormen kunnen in die behoefte voorzien. 
Zoals aangegeven geldt dit ook voor duurzaamheid. De inpassing van duurzaamheid in de bouw brengt 
een levenscyclusbenadering met zich mee. dat veel samenhang heeft met ge"integreerde 
bouworganisatievormen. 

In het geval ge"integreerde bouworganisatievormen tussen private- en publieke opdrachtgevers 
worden gecreeerd, is er sprake van PPS-constructies. Daarnaast is een verdergaande ontwikkeling op 
het gebied van samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector de 
ontwikkeling van conceptueel bouwen. Deze manier van samenwerken heeft een totaal andere 
marktbenadering dan in de huidige bouwmarkt. 

AI deze veranderingen zijn van invloed op de hUidige structuur van de bouwsector. Welke invloed de 
veranderingen voor de betrokken actoren in het bouwproces hebben, wordt in de volgende paragraaf 
verduidelijkt. 

2.4 Verschuivingen binnen het bouwproces 
De uiteengezette veranderingen en ontwikkelingen in de voorgaande paragrafen hebben gevolgen voor 
het bouwproces en de betrokken actoren in het bouwproces. In dit onderzoek wordt vastgehouden 
aan de definitie van Lourens (2006): 

"Het bouwprocesis het geheel aan activiteiten die verricht moeterfworden, om een bouwwerk terealiseren 
elijk te onderhouden enbeheren". 

De opvolging van activiteiten in het bouwproces wordt fasering genoemd. Deze fasering die betreft 
het bouwproces van initiatief tot onderhoud en zelfs sloop (CROW. 2005). Een beschrijving van de 
fasering wordt in Bijlage G gegeven. In uitgebreid ge'integreerde bouworganisatievormen zullen 
onderdelen aan een contract worden toegevoegd. Te denken valt aan exploitatie/beheer en 
financiering. Deze fases zijn niet zozeer van toepassing op het bouwproces, maar hebben wei gevolgen 
voor de bouwopgave en de betrokken partijen. 

204. I Bouworganisatievormen 

De uiteengezette fasering die ieder bouwproces doorloopt kan organisatorisch op verschillende 
manieren worden ingericht. De manier hoe men de fasering organiseert bepaalt de 
bouworganisatievorm. Daarmee is de bouworganisatievorm een typering van de manier hoe en door 
wie verschillende fases in het proces doorlopen worden. De bouw bestaat uit verschillende actoren 
die allen op een bepaalde manier bij bouwprocessen betrokken zijn en met elkaar samen werken. 
Grofweg kan er een tweedeling gemaakt worden in de opdrachtgevende partijen aan de vraagzijde en 
opdrachtnemende partijen aan de aanbodzijde van de bouwmarkt. 
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Volgens de ONRI (Nederlandse branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus) bestaat de basis 
van elke bouworganisatievorm sinds 1900 uit de zeer gangbare. klassieke contractvorm waarbij drie 
partijen betrokken zijn. Dat zijn: de opdrachtgever, de technisch) adviseurs en de bouwers (Roelofs en 
Reinderink. 2005). De opdrachtgever bepaalt zijn wensen, de adviseur vertaalt deze wensen in een 
volledig gespecificeerde bouwopgave en tenslotte realiseert de aannemer het bouwwerk. Zo wordt er 
al jarenlang gewerkt door zowel publieke als private partijen. Volgens De Ridder (2005) is deze 
manier van werken bij de publieke partijen in een uitgebreid stelsel van regelgeving vastgelegd. niet 
beseffende dat er nogal wat nadelen aan kleven. Deze manier van het bouwproces organiseren wordt 
de traditionele vorm genoemd. 

Door de eerder uiteengezette ontwikkelingen en verschuivingen veranderen de taken van de 
betrokken actoren in het bouwproces. Tevens moeten er nieuwe taken binnen het bouwproces 
vervuld worden. We kunnen aan de drie genoemde partijen de actoren die in een modern 
bouwproces een rol spelen toevoegen. Volgens Roelofs en Reinderink (2005) zijn dit de financier en de 
consultant (procesadviseur, juridisch adviseur et cetera). Daarnaast bestaan de roll en van projectmanager, 
ontwerpmanager en uitvoeringsmanager waarvoor iedere partij (opdrachtgever. bouwer, technisch 
adviseur. consultant. of financier) verantwoording kan accepteren. De acceptatie van de 
verantwoordelijkheid bepaalt de contractvorm. Men kan zich voorstellen dat er op deze manier een 
oneindig aancal variaties kan worden bedacht. Echter. in de huidige bouwpraktijk zijn er toch een 
aantal hoofdstromen te onderscheiden. Volgens Lourens (2006) bepaalt de mate waarin bedrijven 
meerdere van deze functies zelf verzorgen als de mate van integratie. 

Hoe de verschillende bouworganisatievormen precies ingedeeld worden is voor dit onderzoek minder 
van belang. Het gaat om het besef dat er een breed scala aan bouworganisatievormen bestaat en dat 
het keuzepalet niet beperkt is tot de traditionele variant. Een uitgebreide uitleg van de meest 
voorkomende bouworganisatievormen wordt desondanks gedaan in Bijlage H. 

2.5 Veranderingen voor de actoren 
De geschetste verschuivingen en mogelijke bouworganisaties in het bouwproces hebben gevolgen 
voor de betrokken actoren in het bouwproces. Binnen dit onderzoek wordt er ter verduidelijking 
gekozen om de genoemde partij 'consultant' iets anders te benoemen. Het gaat namelijk in dit 
onderzoek om een specifieke consultant die bouwprocesadviseur genoemd wordt. In de volgende 
paragrafen zullen de veranderingen voor de twee partijen die centraal staan in dit onderzoek worden 
uitgelegd. Het gaat dan om de opdrachtgever en de bouwprocesadviseur. De veranderingen voor de 
overige actoren (opdrachtnemer en technisch adviseur) kunnen in Bijlage M worden bekeken. 

2.5.1 Opdrachtgever 

De opdrachtgever is de eerste in de klassieke driehoek van actoren in het bouwproces. Zonder een 
opdrachtgever zal er immers geen bouwproject starten. De opdrachtgever is immers de 
initiatiefnemer van een bouwwerk. Het bereik aan type opdrachtgevers is erg breed. Het type 
opdrachtgever valt op verschillende manieren te definiEken. Teunizen (2003) stelt dat aspecten die 
hierbij een rol spelen bijvoorbeeld de aard van de bouwbehoeften en de wijze van opdrachtverlening 
aan uitvoerende partijen kunnen zijn. Tevens zijn de mate van professionaliteit en de maatschappelijke 
achtergrond ook kenmerken om een opdrachtgever te typeren. 

2.5.1.1 Rol van opdrachtgever 

Om een duidelijk beeld te geven wat de mogelijke rollen van de verschillende actoren in het proces 
zijn, is het van belang dat men weet wat een rol inhoudt. Een rol kan gedefinieerd worden als een 
functie binnen een sociaal systeem (project). Binnen dit onderzoek geldt de volgende definitie 
(Wikipedia, 06-03-2008)4: 

"fen functie(rol);s een standaard verzameling van taken, rechten en plichten voor eenpersoon binnen een 
bepaald domein, bijvoorbee/d binneneel1 instantie zoals een bedrijf ot vereniging, maarook bijvoorbeeld 
binneneen project" . .... ....• ., ., 

Definitie 3: Rol van opdrachtgever (Wikipedia, 06-03-2008) 

• 
-4 http://nl.wikipedia.or,/wJkiLFunctie_%28positie%29 
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Uit de definitie blijkt dat een rol samenvalt met een bepaald takenpakket. Zo zijn er taken te 
benoemen die een opdrachtgever altijd moet invullen. De manier waarop deze ingevuld wordt, bepaalt 
uiteindelijk het projectresultaat. Twijnstra Gudde (2008) stelt dat: "de opdrachtgever degene is die de 
uitkomsten van de unieke opgave gaat benutten. Hij schept de noodzakelijke condities en neemt 
'doorgaanlbijsturenlstoppen '-beslissingen". Het benutten van de uitkomsten van de unieke opgave door 
de opdrachtgever hoeft niet altijd het geval te zijn. Men kan als opdrachtgever ook bouwen voor een 
andere gebruiker. Zo bouwt bijvoorbeeld de Rgd voor haar gebruikers. Opdrachtgever en gebruiker 
zijn in dit geval gescheiden. Taken van de opdrachtgever zijn (Twijnstra Gudde, 2008): 

• Voor een goed begin zorgen; 
• De doelen en het resultaat van de unieke opgave (Iaten) omschrijven; 
• Ervoor zorgen dot de unieke opgave in de permanente organisatie(s) wordt ingebed en rugdekking krijgt; 
• De opdrachtnemer selecteren en ondersteunen; 
• Afspraken maken over tussentijdse en fase- of stadiumrapportages; 
• De tussentijdse resultaten goedkeuren; 
• Tussentijds beslissen over de voortgang; 
• Regelmatig toetsen of aile betrokkenen nog hetze/fde beeld van de opgave hebben; 
• 8eslissen over onverwachte, noodzake/ijke tussentijdse wijzigingen, binnen en buiten de marges; 
• Zorgen voor draagvlak in de relevante omgeving; 
• De werkers en de opgave ze/f afschermen van ongewenste, verstorende invloeden uit de omgeving; 
• 8epalen wie de uitkomsten zullen gebruiken, beheren dan wei onderhouden; 
• De opgave beeindigen. 

Uit deze takenlijst blijkt dat de opdrachtgever initiatiefnemer en de Decision Making Unit (DMU) is. 
Grit (2006) stelt dat de DMU de vraag bepaalt die aan de markt gesteld wordt en voor de oplossing 
zal moeten betalen. Volgens het principe van "wie betaalt, bepaalt" heeft de opdrachtgever de totale 
leiding over het bouwproces. 

De DMU schept tevens de noodzakelijke condities en bepaalt de interne organisatie en de externe 
projectorganisatie. De opdrachtgever bepaalt dus wie welke taken, rechten en plichten in het gehele 
proces krijgt. Dit is afhankelijk van gekozen projectorganisatie. De rollen die volgens Boes et al. (2003) 
onvervreemdbaar met het veranderingsproces in de bouwsector te maken hebben, zijn: 
• Het opzetten en sturen van het bouwproces 
• Het spedficeren van eisen en wensen voor het resultaat 

Deze rollen komen in de algemene takenlijst terug. De verschillende taken die een opdrachtgever 
heeft bij de verschillende bouworganisatievormen wordt in Bijlage H verduidelijkt. Uit de 
beschrijvingen van de verschillende bouworganisatievormen blijkt dat de mate waarin taken worden 
uitbesteed, de taakomschrijving en dus de rol van de opdrachtgever bepaalt. Er zijn daaruit grofweg 
vier type opdrachtgevers te herleiden: 

• Opdrachtgevers kiezen er voor om tot en met de overdracht van bestek en tekeningen naar een 
uitvoerende partij het proces zelf te begeleiden. 

• Opdrachtgevers kiezer er voor om tot en met de overdracht van bestek en tekeningen naar een 
uitvoerende partij in het proces begeleid te worden door een externe partij. 

• Opdrachtgevers kiezen er voor om in een vroeger stadium de overdracht te doen naar een risicodragende 
marktpartij en dit proces ze/f te begeleiden 

• Opdrachtgevers kiezen er voor om in een vroeger stadium de overdracht te doen naar een risicodragende 
markpartij en bij dit proces begeleid te worden door een externe partij. 

2.5.1.2 Veranderingen vereisen andere rol opdrachtgever 

Opdrachtgevers in de B&U-markt spelen een belangrijke rol bij het doorvoeren van de gewenste 
veranderingen en ontwikkelingen. Door mid del van het beleid dat opdrachtgevers voeren, kunnen de 
veranderingen tot stand komen. Zonder verandering bij de initiatiefnemers van een bouwproces zullen 
veranderingen nooit tot stand komen. Volgens Boes et al. (2003) moeten opdrachtgevers niet aileen 
beleid bepalen, maar tevens beslissingen nemen over het inschakelen van deskundigen (technisch- en 
bouwprocesadviseurs), het kiezen van vormen van samenwerking met partijen, het aanpassen van 
budgetten, het beslissen over alternatieven, het vaststellen van wijzigingen en het doen van 
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investeringen. AI deze factoren zijn van invloed op het veranderingsproces in de bouw. Oe rol van 
opdrachtgever wordt dan ook gezien als cruciale factor v~~r het succes van het veranderproces 
gezien. Opdrachtgevers vervullen zoals in de vorige paragraaf is geschetst, twee rollen in het 
veranderingsproces: 

• Het opzetten en sturen van het bouwproces; 
• Het specificeren van eisen en wensen voor het resultaat 

Zoals eerder aangegeven gaat het in dit onderzoek om het keuzeproces voor een 
bouworganisatievorm. Het is van belang dat hier een rationele afweging aan ten grondslag ligt. Oe 
toepassing van andere bouworganisatievormen dan de traditionele, valt of staat met het veranderen 
van de 'uitvraag' door de opdrachtgevers. Oit wordt bevestigd door een rapport van de Stichting 
Bouwresearch (SBR, 1996), waarin duidelijk werd gemaakt dat echte procesvernieuwing begint met de 
uitvraag van de opdrachtgever. Om deze rollen goed te kunnen vervullen, dienen opdrachtgevers hun 
manier van marktbenadering aan te passen. Gesteld wordt dat dit begint bij de invoering van 
uitbestedingbeleid. 

Oe wens om opdrachtgevers een rationele afweging voor bouworganisatievormen te laten maken en 
de wens om de uitvraag van opdrachtgevers te veranderen, kan aileen gestimuleerd worden door het 
verstrekken van goede informatie en opdrachtgevers bewust te maken van het belang van een 
dergelijke keuze. Het is noodzakelijk dat opdrachtgevers professioneel met de materie omgaan en 
rationele keuzes maken. In hoofdstuk 4 wordt specifiek het belang van een uitbestedingbeleid nader 
behandeld. 

2.5.1.3 Opdrachtgevertypering 

Binnen dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat opdrachtgevers op vier manieren te typeren zijn: 
• Naar de frequentie van opdrachtverstrekking 
• Naar maatschappe/ijke achtergrond 
• Naar de wijze van het ver/enen van een opdracht 
• Naar mate van professionaliteit 

Ais er gekeken wordt naar de frequentie van opdrachtverstrekking kan men onderscheid maken 
tussen enerzijds incidente/e opdrachtgevers en anderzijds frequente opdrachtgevers. Vervolgens kan men 
ook kijken naar de maatschappelijke achtergrond, waarbij opdrachtgevers publiek of privaat kunnen 
zijn. Ten derde kan gekeken worden naar de wijze van opdrachtverlening. Oit kan met of zonder een 
aanbestedingsprotocol. Oit heeft vaak een relatie met de maatschappelijke achtergrond van de 
opdrachtgever. Tenslotte kan men een indeling naar professionaliteit maken. Oeze indeling staat 
binnen dit onderzoek centraal. 

Indeling naar mate van professionaliteit opdrachtgever 
Zoals in Bijlage I aangegeven, wordt over het algemeen de term "professioneel opdrachtgever" 
gebruikt voor opdrachtgevers die frequent bouwen. Echter, een frequent bouwer hoeft niet per 
definitie professioneel te zijn. Binnen dit rapport wordt een professioneel opdrachtgever dan ook 
anders omschreven. Oit wordt in de volgende alinea's verduidelijkt. 

Verschillende publicaties tonen een visie over wat professioneel opdrachtgeverschap in zou moeten 
houden. Een aantal voorbeelden zijn publicaties van overleg- en kennisorganisaties als PSIBouw, 
Regieraad Bouw, Stichting Bouw Research en het Economisch Instituut Bouwnijverheid. Binnen dit onderzoek 
heeft professionaliteit niet aileen te maken met de frequentie van het verstrekken van 
bouwopdrachten, maar vooral met de invulling van de opdrachtgeverrol. In Bijlage J wordt verder 
ingegaan op wat volgens de verschillende bronnen professioneel opdrachtgeverschap inhoudt. 

2.5.1.4 Profession eel opdrachtgeverschap 

Zoals uit Bijlage J blijkt, is professioneel opdrachtgeverschap niet eenvoudig en eenduidig te definieren. 
Wat vooral van belang is voor dit onderzoek is dat er een relatie tussen professioneel 
opdrachtgeverschap en de rationaliteit van een keuze voor een bouworganisatievorm verondersteld 
wordt. Aile visies op professioneel opdrachtgeverschap benoemen een aanbesteding-/inkoopbeleid 
met daarin een moment voor een afgewogen keuze voor een bouworganisatievorm genoemd cruciale 
factor. Een aanname is dus dat de mate van professionaliteit het rationele keuzeproces voor 
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bouworganisatievormen positief be'invloedt en andersom. Dit is dan ook de red en dat er gekozen 
wordt om in de analysefase van dit onderzoek opdrachtgevers in te delen naar mate van 
professionaliteit. De volgende aanname wordt dan ook gehanteerd: 

"Professionaliteit van een opdrachtgever is 
keuzeproces.voor· bouworganisatievormen 

Profession eel opdrachtgeverschap bestaat echter niet aileen uit een goed aanbesteding·/inkoopbeleid 
met daarin een keuzemoment voor een rationele afweging tussen bouworganisatievormen. Daarom 
dienen de verschillende opdrachtgevers die in dit onderzoek ge'interviewd worden ook op andere 
punten van professionaliteit getoetst te worden. Dit wordt gedaan aan de hand van de meetmethode 
van het EIB (zie Bijlage J.I). Deze manier van indelen is het meest praktisch, eenduidig en best 
toepasbaar. Daarom worden de verschillende opdrachtgevers op deze manier beoordeeld. Welke 
opdrachtgevers dit zijn en de keuze tot stand is gekomen, wordt in hoofdstuk 5 duidelijk. 

Intermezzo 4: Onprofessioneel opdrachtgeverschap afleren 

2.S.2 Bouwprocesadviseur 
Bij complexe vraagstukken is het ontwikkelingsproces veelal een ingewikkeld verhaal. Ten aanzien van 
het proces kan volgens Boes et al. (200 I) een opdrachtgever geadviseerd worden door een 
bouwprocesadviseur. De taak van de adviseur richt zich veelal op een of meerdere van de 
beheersaspecten van het proces: geld, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit. Melchiors (2000) stelt dat 
het beheersen van een proces beteken de juiste samenhang van onderdelen van het proces kennen, de 
toestand van het project op elk tijdstip objectief kunnen beoordelen en de beste methode van corrigeren van 
ongewenste ontwikkelingen weten te vinden. De adviseur kan zowel een ondersteunende rol hebben 
waarin de adviseur gegevens verzameld, verwerkt en beslissingen voor de opdrachtgever voorbereidt 
als een meer een coordinerende rol, waarin de adviseur besluiten, werkzaamheden en participanten 
op elkaar afstemt in opdracht van de opdrachtgever. De bouwprocesadviseur werkt dus 
procesgericht. De taken die hierbij bedacht kunnen worden zijn: 
• Procesmanagement 
• Projectmanagement 
• Speci(Iek management 

• Assetmanagement 
• Risicomanagement 
• Contractmanagement 

• Bouwbege/eiding 
• Directievoering 
• T oezichthouder 
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2.5.2.1 Veranderende rot van de bouwprocesadviseur 

Binnen de rol van een bouwprocesadviseur is er volgens Regterschot (1996) sprake van een 
toenemende diversificatie. De kernactiviteit blijft het management van het feitelijke bouwproces. In 
het vastgoedproces zal echter de klassieke bouwmanagementdiscipline vanuit de bouwput voorwaarts 
naar de initiatie en planfase en achterwaarts richting exploitatiefase schuiven. In de vroege fases zullen 
managementtaken worden vervangen of aangevuld met adviestaken. 

Belangrijk voor een bouwprocesadviseur tijdens een bouwproces is het projectorganisatieadvies. Het 
gaat er dan om de opdrachtgever bewust te maken van de mogelijke bouworganisatievormen en te 
begeleiden in dit keuzeproces. Dit zal in een zo vroeg mogelijk stadium van het proces dienen te 
gebeuren, omdat er op dat moment nog geen afbakening heeft plaats gevonden. 

De roUen die een bouwprocesadviseur inneemt, zijn voor een traditioneel contract niet wezenlijk 
anders dan bij een innovatieve bouworganisatievorm. Te denken valt aan rollen als projectmanager, 
procesmanager, risicomanager en informatiemanager. Echter de invulling van de rollen zal per 
bouworganisatievorm verschillen. 

De bouwprocesadviseur kan de opdrachtgever bijstaan in het formuleren van het (functionele) 
programma van eisen, de selectie van partijen en de uiteindelijke aanbesteding. Een andere 
veranderende taak voor de bouwprocesadviseur is om na de gunning de opdrachtgever te begeleiden 
in de contractbeheersing in plaats van het bedrijven van directievoering en toezicht. 

Bij ge'integreerde bouworganisatievormen sprake is er van toenemende concurrentie ten opzichte van 
de technisch adviseur die ook een procesrol op zich kan nemen. Een bouwprocesadviseur is in de 
traditionele rol vaak betrokken bij het opstellen van een programma van eisen met de opdrachtgever. 
Daarna heeft hij een coordinerende rol in het ontwerpteam, waar de technische adviseurs de 
hoofdrol spelen. Bij ge'integreerde bouworganisatievormen kan een bouwprocesadviseur de taak van 
het opstellen van een functioneel programma van eisen op zich nemen, zonder dat er een ontwerper 
bij betrokken wordt. Natuurlijk is hier nog wei enige technische kennis vereist. Deze is normaliter 
aanwezig binnen de organisatie van de bouwprocesadviseur. De organisatorische en 
managementvaardigheden die nodig zijn bij de begeleiding van een opdrachtgever die ge'integreerd gaat 
contracteren liggen voor een bouwprocesadviseur dicht bij de oorspronkelijke vaardigheden. 

2,5.2.2 Bouwprocesadvisering bij opdrachtnemers 
Bij toenemende toepassing van ge'integreerde contractvormen kan een bouwprocesadviseur tevens 
meer taken bij een opdrachtnemer vervullen. Dit heeft te maken met dezelfde ontwikkeling die een 
technische adviseur ook meemaakt. Meer en meer taken verplaatsen zich naar de opdrachtnemer. Bij 
ge'integreerde contactvormen zal dus ook concurrentie plaatsvinden met de technisch adviseur aan de 
opdrachtnemerszijde. 

Waar men vroeger namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer controleerde door middel van 
directievoering en toezicht, kan men deze specialistische bouwmanagementtaken bij een innovatieve 
bouworganisatievorm voor een opdrachtnemende partij uitvoeren. T evens kan de 
bouwprocesadviseur de opdrachtnemende partij in een eerder stadium bijstaan bij de aanbesteding 
door management- en organisatiekennis in te brengen. 

Een verdergaande mogelijkheid is om als bouwprocesadviseur risicodragend in het project te 
partlclperen. Dit kan als partij binnen een consortium, waarin de bouwprocesadviseur 
verantwoordelijk wordt voor de procesbegeleiding en managementtaken. Het is echter ook mogelijk 
dat de bouwprocesadviseur als opdrachtnemer fungeert. Dan is hij coordinator van het bouwproces 
op basis van eigen verantwoordelijkheid. In Tabel 1 wordt er een overzicht gegeven van de 
verschillende taken die een bouwprocesadviseur kan uitvoeren. 

Tradltloneel Innovavef 
Voor gunning • Contractadvisering • Projectorganisatieadvies ,. 

~ • Selectie- en aanbesteding • Contractadvisering 
..c • Selectie en aanbesteding .. ~ Nagunning 

...... 

Contractbeheersing O'\:l • Directievoering • ~ % ~ • Toezicht 
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Procesoverschrijdend • Projectmanagement • Projectmanagement 

• Procesmanagement • Procesmanagement 

• Risicomanagement • Risicomanagement 

• Informatiemanagement • Informatiemanagement 

Voor gunning - • Aanbieding ... ... Na gunnjng~~~~····· · • Directievoering E ... • Toezicht 5~ t--=--~~~ ..... --~~ ...... -

~ v Procesoverschrijdend - • Als partij binnen consortium 
'" 

I 
-l5 • Risicodragend integraal 
% projectmanagement 

Tabel I: Takenoverztcht Bouwprocesadviseur 

2.6 Sam en vatting 
Het is gebleken dat de B&U-sector een groot gedeelte (ongeveer 45%) van de bouwsector en 
daardoor tevens een significant gedeelte van het totale BBP voor zijn rekening neemt (tussen 6 en 8 
%). De B&U-sector heeft een aantal specifieke kenmerken ten opzichte van andere sectoren in de 
industrie, die men graag veranderd zou zien, Het gaat dan voornamelijk dan om de kenmerken 
ontwerp-uitvoeringsscheiding, geringe eindproductaansprakelijkheid en de fragmentatie van markten en 
bedrijven. Het veranderen van deze factoren verbetert efficientie, creativiteit, kwaliteit, innovatie, richten 
op levenscycluskosten, uitvoerbaarheid, gebruikerswaarde en klantbehoefte. Dit moet bijdragen aan het 
beter functioneren van de sector, 

Het vernieuwingsproces dat in gang is gezet door overheid en bedrijfsleven, richt zich op een 
professionaliseringslag, zowel bij opdrachtgevers als opdrachtnemers. Ais wezenlijk onderdeel van de 
vernieuwing, wordt de toepassing van ge'integreerde bouworganisatievormen gezien. Binnen deze 
bouworganisatievormen ligt (een deel van) de ontwerptaken bij de opdrachtnemende partijen, 
waardoor de genoemde verbeterpunten eerder gerealiseerd kunnen worden. 

In tegenstelling tot de GWW-sector worden binnen de B&U-sector deze nieuwe 
bouworganisatievormen nog maar in geringe mate toegepast. Het is noodzakelijk dat opdrachtgevers 
zich bewust zijn van de mogelijke bouworganisatie- en contractvormen en deze rationeel afwegen in 
een vroege fase van het proces, De ontwikkeling richting ge'integreerde contractvormen vindt 
tegelijkertijd plaats met andere veranderingen in de markt, zoals toenemende complexiteit van de 
opdrachten, meer uitbestedingen door opdrachtgevers, publiek-private sam en werking, gunning op economisch 
meest voordelige inschrijving, duurzaamheid en eindgebruikerorientatie. Vaak liggen er onderlinge relaties 
tussen de verschillende ontwikkelingen. 

Innovatieve contractvormen hebben als kenmerk dat er verschillende procesfases ge'integreerd 
uitbesteed worden aan een opdrachtnemende partij. Dit dient minimaal een combinatie van (een deel 
van) de ontwerpfase en de uitvoeringsfase te zijn. Men kan de ge'integreerdheid uitbreiden met de 
beheer-, onderhoud- en exploitatiefase. Zelfs financiering kan daarbij ge'integreerd uitbesteed worden. 
Deze verandering in de procesinrichting heeft voor de verschillende actoren die betrokken zijn bij het 
bouwproces verschillende gevolgen. Vooral de verandering voor en door opdrachtgevers is cruciaal. 

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat men professioneel te werk gaat. Dit houdt onder andere in 
dat er een heldere visie op inkopen en aanbesteden is en dat er een rationele keuze ten aanzien van 
bouworganisatievormen wordt gemaakt. Op deze manier kan voor ieder project een optimale keuze 
worden gemaakt. Omdat de opdrachtgever het proces dient op te starten, te sturen en te specificeren 
heeft een cruciale rol in het veranderingsproces. Ais een opdrachtgever niet verandert, zal de sector 
ook niet veranderen. 

Daarnaast verandert er ook veel voor de opdrachtnemende partijen en betrokken adviseurs. In dit 
onderzoek staat een specifieke verandering voor de bouwprocesadviseur centraal. namelijk het 
adviseren bij de keuze voor een bouworganisatievorm. Een bouwprocesadviseur kan een rol spelen in 
het besluitvormingsproces bij een opdrachtgever om tot een rationele afweging voor een 
bouworganisatievorm te komen. Dit kan bijdragen aan de gewenste verandering van de sector, door 
de mogelijkheid te scheppen voor het regelmatiger toepassen van ge'integreerde 
bouworganisatievormen en op deze manier uiteindelijk het bouwparadigma te doorbreken. 
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3 Rationaliteit van keuzeproces 
Om inzicht te krijgen in de rationaliteit van het besluitvormingsproces van opdrachtgevers voor een 
bepaalde bouworganisatievorm zal in dit hoofdstuk theoretisch onderbouwd worden wat een 
rationeel keuzeproces inhoudt. In eerste instantie algemeen van aard. Waar nodig zal er specifiek bij 
het keuzeproces voor bouworganisatievormen worden stilgestaan. Er wordt in dit hoofdstuk 
antwoord gegeven op de volgende: 

Leeswijzer 
Er zal eerst dUidelijkheid gegeven worden over wat een keuze is (§ 3.1). Vervolgens wordt er in 
paragraaf 3.2 ingegaan op hoe besluiten in organisaties worden genomen. Daarna zal het 
besluitvormingsproces zelf worden toegelicht in paragraaf 3.3. Welke benaderingen er zijn om 
besluitvorming te modelleren komt terug in paragraaf 3.4. In 3.5 zal aangegeven worden welke 
factoren er van invloed zijn op een rationeel keuzeproces. Tenslotte zal er in paragraaf 3.6 een 
samenvatting van dit hoofdstuk gegeven worden. 

3.1 Keuze of besluit? 
Binnen dit onderzoek wordt er gesproken over een keuze voor een bouworganisatievorm. 
Uiteindelijk is deze keuze een besluit van een opdrachtgever om in een gekozen bouworganisatievorm 
te gaan bouwen. Keuze en besluit zijn dus in dit geval inwisselbaar. Dit komt terug in de omschrijving 
van Robbins (2005-143) die stelt dat: "een bes/uit de uiteinde/ijke keuze van een individu tussen twee of 
meer alternatieven is". Mintzberg et al. (1976) formuleren een besluit abstracter: "A decision is a specific 
commitment to action". Wikipedia (17-10-2007)5 omschrijft een besluit als: "a final prodUd of a specific 
mentallcognitive process by an individual or group, which is called decision making". In de laatste definitie is 
te lezen dat een besluit zowel door een groep als een persoon te maken is. Een opdrachtgever in de 
bouw kan beiden zijn. In dit rapport zal een besluit daarom gedefinieerd worden als: 

"De uiteinde/ijke keuze van een opdrachtgever tijdens het besluitvormingsproces om te komen tot een 

~~~~~·=aFtie~vT.0~rm=·=~=· ~====~~~============================================~ 

Een opdrachtgever is in de meeste gevallen een organisatie. Een organisatie kan gezien worden als een 
groep individuen, waar een of een aantal individu(en) uiteindelijk een definitieve keuze maakt. Dit 
wordt de decision making unit (DMU) van de organisatie genoemd (Verhage, 2004). In de volgende 
paragraaf (3.2) wordt stil gestaan bij besluiten in organisaties. 

3.2 Besluiten in organisaties 
Opdrachtgevers in de B&U-sector kunnen zowel organisaties als personen zijn. De opdrachtgevers 
van Brink Groep zijn allen organisaties. Om deze reden is het van belang inzichtelijk te maken hoe 
besluitvorming in organisaties verloopt. Een eenduidige definitie van organisaties is gelijk te geven. Dit 
komt in uitdrukking in de metaforen van organisaties van Morgen (1997) die in Bijlage N worden 
weergegeven. 

ledere definitie beschrijft een organisatie als een of meerdere van deze metaforen. Echter, een 
eensluidende definitie waaraan al deze beschrijvingen voldoen. kan lastig gevonden worden. Robbins 
(2005) definieert een organisatie als voigt: "E.en organisatie is een bewust gecoordineerde socia/e eenheid, 
bestaande uit twee of meer mensen, die fundioneert op een re/atief ononderbroken basis om een gezamenlijk 
doel of een verzameling doe/en te bereiken". 

Het in dit onderzoek gestelde keuzeproces voor een bouworganisatievorm komt beter tot zijn recht 
in een definitie van een organisatie waarin dit keuzeproces terug komt. De definitie van een 
organisatie omschreven door Vrolijk (1996) sluit daarom beter aan bij de probleemstelling: 

• 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Decisiolj (17-10-2007) 

3-14 

CROEP rUle Te(hnisch~ Universiteit 
Eindhoven • University QfTechnology 



17-6-2008 - Afstudeerrapport, Erik van Alphen -

"A set o(procedures for argumentation and interpretation as well as for· solving problems a 
decisions". 

Definitie 5: Organisatie (Vrolijk, 1996) 

Er zijn verschillende stromingen binnen de organisatiewetenschappen vertegenwoordigd op het gebied 
van besluitvorming in organisaties. Zo is er een stroming die men kan typeren als de 'small groups'
stroming (Kerr & Tindale 2004). Deze stroming gaat er vanuit dat de leden van kleine groepen die 
beslissingen nemen geheel aan elkaar gelijk zijn. Dit is in de praktijk meestal niet het gevaL Er zullen 
volgens Waldman et aL (2004) binnen deze groepen altijd vormen van leiderschapsgedrag ontstaan. 
Dit is in lijn met de gedachten van Webster en Wind (1972) die stellen dat het koopgedrag in een 
organisatie vergeleken kan worden met individueel gedrag. 

Volgens Katz en Kahn (1966) zijn in de meeste organisaties de rollen van verschillende medewerkers 
gestructureerd en geformaliseerd. Daarom is de bijdrage aan de uiteindelijke beslissing per persoon 
anders en afhankelijk van de rol van deze persoon. Volgens Sniezek en Buckley (1995) wordt een 
beslissing dan ook niet genomen door een individu die aileen te werk gaat, maar ook niet door een 
groep waarvan de leden allemaal gelijk zijn en handel en. 

Besluiten worden vaak gemaakt door individuen nadat ze advies in gewonnen hebben bij en be'invloed 
zijn door anderen. Besluiten hebben leder een eigen karakter en vinden afhankelijk van dit karakter 
plaats op verschillende niveaus binnen organisaties. Volgens Oosterwolde (2007) kan men kan de 
volgende indeling met de bijbehorende kenmerken maken: 

Soon besluit Kenmerken 

Strategisch besluit 
Lange termijn, veelal eenmalig. zeer complex. tegenstrijdige belangen, zeer grote onzekerheid, 
non-routine 

.... ~ 

Tactisch besluit 
MiddeUange termijn. complex, minder tegenstrijdige belangen, matige onzekerheid, non-
routine 

Operationee1 besluit Korte termijn. komt veel voor. eenvoudig. zekerheid. weinig tegenstrijdige belangen.routine 

Tabel2: Soorten beslUlten In orgamsatles (Oosterwolde, 2007) 

Mintzberg et al. (1976) omschrijven een strategisch besluit als: "A strategic decision process is 
characterized by novelty, complexity, and open-endedness, by the fact that the organization usually begins with 
little understanding of the decision situation it faces or the route to its solution, and only a vague idea of what 
that solution might be and how it will be evaluated when it is developed". 

Deze definitie laat zien dat de besluitvorming met betrekking tot bouworganisatievormen per 
organisatie kan verschillen. afhankelijk van het profiel van de opdrachtgever. Voor een onprofessionele 
opdrachtgever zal het. vanwege het geringe begrip van bouworganisatievormen, een strategisch besluit 
zijn. Voor een professionele opdrachtgever zal het daarentegen meer een besluit op tactisch niveau 
zijn, omdat men het proces om te komen tot een bouworganisatievorm vaker heeft doorlopen. 

Echter, de aard van het besluit (strategisch/tactisch/operationeel) zegt niets over de mate van 
rationaliteit van het besluit. Ook een professionele opdrachtgever, die vaak de besluitvorming voor 
een bouworganisatievorm doorloopt. kan een irrationeel keuzeproces doorlopen. In de volgende 
paragraaf (3.3) zal er daarom ingegaan worden op wat het besluitvormingsproces inhoudt. 

3.3 8esluitvormingsproces 
De manier waarop een opdrachtgever (organisatie) tot een keuze ofwel besluit komt, wordt het 
keuze- of besluitvormingsproces genoemd. Het begrip besluitvormingsproces komt in een grote 
variatie in de literatuur aan de orde. Wikipedia (2007)6 definieert het als voigt: 

"Decision making is the cognitive process leading to the selection of a course of action among variations. Every 
decision making process produces a final choice. It can be an action or an opinion. It begins when we need to 
do something but know not what". 

• 
6lruR;llen.wikipedia.org,lwiki/~~making (17-10-2007) - James Reason (1990). Human Error. Ashgate.ISBN 18401410-
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Een dergelijk proces begint dus als er een behoefte bij besluitnemers ontstaat om actie te 
ondernemen, maar besluitnemers nog niet weten welke actie het gaat worden. Daarom is volgens 
Wikipedia (2007) besluitvorming: "een redeneerproces met een besluit ells gevolg. Het kan gebaseerd zijn 
op explidete aannames of gevoe/smatige aannames". Hardjono en Bakker (2006) zien het 
besluitvormingsproces als: 'een samenhangende reeks van stapp en, verdeeld over de tijd en over een grote 
groep mensen. Besluitvorming is voor hen meer een proces dan een gebeurtenis'. 

De definitie van Van der Burg (2002) is een meer toegepaste definitie van het besluitvormingsproces. 
Deze definitie zal daarom aangehouden worden omdat opdrachtgevers een probleem op willen lossen 
door een keuze tussen bouworganisatievormen te maken. Van der Burg (2000) definieert het 
besluitvormingsproces als voigt: 

'~Hetproces dot leidt tot eenvoorkeur voor een optie boven dealternotieven, om zodoende een prob/eem 
opte lossen". 

Definitie 6: Besluitvormingsproces (Van der Burg, 2002) 

Versimpeld gesteld komt dit neer op een proces waarbij uit meerdere alternatieven een 
voorkeursalternatief wordt geselecteerd om een probleem op te lossen. 

Besluitvormingstheorieen 
Volgens Gibcus en Van Hoesel (2003) bevatten de meeste theorieen een besluitvormingsmodel met 
drie componenten: De omgeving, de besluitvormer en het besluitvormingsproces. Tussen deze drie 
componenten vindt continu interactie plaats. Dit model is weergegeven in Figuur I. Hieruit blijkt dat 
het besluitvormingsproces beinvloed kan worden door de benadering van de besluitvormer 
(opdrachtgever) zelf. Deze is rationeel, emotioneel of intu·itief. Hierover voigt in paragraaf 3.4 meer 
dUidelijkheid. Verder heeft de omgeving invloed op het handel en van de opdrachtgever. Dit zijn de 
drijfveren voor een opdrachtgever om een besluit te nemen. De omgeving is volgens Gibcus en Van 
Hoensel (2003) vaak turbulent, wat leidt tot onzekerheid en kansen op een negatieve uitkomst en dus 
het besluitvormingsproces beYnvloedt. In paragraaf 3.4 zal blijken dat deze omgevingsinvloed vaak niet 
het optimale, maar het meest bevredigende besluit met zich meebrengt. 

Ondernemerschap 

Stimuli 

Intuitie 

Figuur I: Analytisch raamwerk van het besluitvormingsproces (Gibcus en Van Heesel. 2003) 

Om uiteindelijk inzicht te krijgen in de beinvloedbaarheid van het besluitvormingsproces is het 
belangrijk om te weten hoe een besluit tot stand komt. De manier waarop besluiten tot stand komen 
en de kwaliteit van besluiten worden volgens Robbins (2005) sterk be'invloed door de perceptie van 
alternatieven door de besluitnemer. Perceptie is volgens Robbins (2005) een proces waarbij individuen 
hun zintuiglijke impressies organiseren en interpreteren om uiteindelijk een mening en keuze te 
vormen richting hun omgeving. Deze perceptie is afhankelijk van drie factoren: 

• Eigenschappen van de bes/uitnemer (perceiver) 
• Eigenschappen van de alternatieven (target) 
• Eigenschappen van de omgeving (situation) 
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De keuze van een opdrachtgever is dus afhankelijk van deze factoren. Om de perceptie van de 
opdrachtgever te be'invloeden zal er dus ingespeeld moeten worden op een of meerdere van de 
genoemde eigenschappen. De alternatieven zijn in dit geval aile mogelijke bouworganisatievormen en 
de eigenschappen van de verschillende opties. 

Van belang voor dit onderzoek is het inzichtelijk maken van de besluitvorming voor 
bouworganisatievormen bij verschillende opdrachtgevers. Van der Burg (2000) stelt dat er bij het 
analyseren van besluitvormingsprocessen drie benaderingen te onderscheiden zijn: de normatieve 
benadering, de descriptieve benadering en de prescriptieve benadering. 

• Bij de normatieve benadering wordt er uitgegaan van een rationele besluitvormer die goed 
afgebakende, gedefinieerde voorkeuren heeft. Een andere benaming vanuit de neoklassieke 
economie is 'rationele beslissingstheorie' en is gebaseerd op aannamen in plaats van inzichten 

• De descriptieve benadering houdt zich vooral bezig met de psychologische factoren die het 
gedrag bepalen in besluitvormingsprocessen. Deze benadering is gebaseerd op empirische 
waarneming en op experimentele studies. Empirisch bewijs toont volgens Van der Burg 
(2000) aan dat besluitvormingsprocessen vaak in strijd zijn met de rationele benadering. 

• De prescriptieve benadering richt zich op methoden voor het verbeteren van het 
besluitvormingsproces, omdat uit de descriptieve benadering blijkt dat empirisch bewijs vaak 
in strijd blijkt te zijn met de rationele benadering. 

3.4 Besluitvormingsmodellen 
Om structuur aan te brengen in de verschillende benaderingen van besluitvorming zijn er voor de 
genoemde benaderingen modellen opgesteld. Van der Burg (2000) onderscheid drie modellen. Het 
optimalisatiemode/, satisficing model en impliciete (avoriet model. Daarnaast onderscheiden Alderwergen 
et al. (2007) twee hoofdstromingen op het gebied van besluitvormingsprocessen: de onbeperkte 
rationaliteitstroming en de beperkte rationaliteitstroming. Binnen deze laatste stroming benoemt men vier 
verschillende visies: De satisficing and proces-oreinted view, the organizational process view, de politieke 
beslissingstheorie en de cognitieve stijl van besluitvorming. Er zit dus enige overlap in de modellen/visies. 
Daarnaast is er een stroming die ervan uit gaat dat de besluitvormer advies zoekt bij een andere partij: 
de adviseur. Dit wordt een Judge-Advisor System genoemd (Sniezek, 1999 en Bonaccio en Dalal, 2006). 
Vooral deze laatste vorm zal in dit onderzoek van be lang zijn. In Bijlage 0 wordt inzicht gegeven in de 
verschillende modellen. 

Binnen de onbeperkt rationaliteitstroming worden een aantal stappen gegeven die een strikt rationeel 
keuzeproces zou moeten doorlopen: 

• Een volledig duidelijke en ondubbe/zinnige prob/eemdefinUiring. 
• De besluitvormer hee(t volledige in(ormatie betreffende het besluit 
• De besluitvormer kan aile re/evante criteria bepalen en aile levensvatbare alternatieven opsommen. 
• De besluitvormer is zich bewust van aile moge/ijke consequenties van ieder alternatief. 
• Aile criteria en alternatieven kunnen worden gerangschikt en gewogen om hun mate van 

be/angrijkheid weer te geven. 
• Aile specifieke besluitcriteria blijven constant en de waardering die ze meekrijgen blij(t a/tijd stabie/. 
• De besluitvormer kan volledige in(ormatie krijgen over criteria en alternatieven omdat er geen tijd- en 

kostenbezwaren zijn. 
• De besluitvormer kiest veNo/gens altijd het alternatie( dat de hoogste waarneembare waarde 

opbrengt. 

Het is voor een rationeel keuzeproces essentieel dat zoveel mogelijk alternatieven objectief worden 
afgewogen aan de hand van de vooraf opgestelde criteria. Voor een ration eel besluit zou dan de keuze 
gemaakt moeten worden voor het resultaat dat het beste voldoet aan de geschetste criteria en de 
meeste toegevoegde waarde voor de organisatie heeft. 

Vanwege de beperkte capaciteiten van mensen om informatie te verwerken, is het onmogelijk aile 
benodigde informatie te verkrijgen over de alternatieven, de criteria en de gevolgen van de keuze. Het 
is dus onmogelijk om volledig rationeel te handelen. Daarom gebruiken mensen versimpelde modellen 
om essentiele onderdelen te onttrekken aan het probleem zonder aile complexiteit mee te nemen in 
de overweging. Binnen het versimpelde beperkte rationaliteitmodel kan een individu dan rationeel 
handelen. Het besluitvormingsproces doorloopt over het algemeen de volgende stappen: 
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• Het probleem wordt geiaenti(iceerd; 
• Er wordt gezocht naar de criteria en de alternatieven 
• De re/evante criteria en de re/evante alternatieven blijken niet uitputtend te zijn. 
• De besluitvormer in ste/t dit geval een lijst op van de criteria en alternatieven die het makkelijkst zijn 

te vinden en het meest zichtbaar zijn. Meestal zljn dit criteria en alternatieven die bekend en 
algemeen geaccepteerd zijn. 

• De evaluatie van deze alternatieven vindt plaats. Echter, de evaluatie zal niet allesomvattend zijn. De 
besluitvormer zal stoppen met evalueren wanneer er een alternatief voorbij komt dat als goed 
genoeg wordt beschouwd. 

Het onbeperkte rationaliteitmodel en het beperkte rationaliteitmodel gaan er vanuit dat besluiten 
aileen door een individu of een groep worden gemaakt. De meeste, zo niet aile, belangrijke besluiten 
binnen een organisatie worden volgens Bonaccio en Dalal (2006) echter niet door een persoon aileen 
gemaakt. In verschillende gevallen zullen omgevingsfactoren, welke niet expliciet worden genoemd. 
echter van invloed zijn. 

Er zijn meerdere onderzoeksgebieden die naar advisering bij besluitvorming hebben gekeken en 
daaraan theorierichtingen hebben gekoppeld. Een van deze typeringen is het judge-Advisor System UAS) 
(Sniezek, 1999 en Bonaccio en Dalal, 2006). Centraal in dit onderzoek staat het besluitvormingsproces 
bij opdrachtgevers voor een bouworganisatievorm. Hierbij zou een advisor advies kunnen geven over 
de keuze die gemaakt zou moeten worden door de opdrachtgever. Een uitleg van het JAS 
besluitvormingsmodel is te zien in Figuur 2 en wordt verder toegelicht in Bijlage 0.6. Het JAS
besluitvormingsproces doorloopt de volgende stappen: 

• Behoefteherkenning - met beinvloeding van adviseur 
• Zoeken naar informatie (criteria en alternatieven) - met beinvloeding van adviseur 
• Wegen van alternatieven - met be¥nvloeding van adviseur 
• Nemen van een besluit door de DMU van een organisatie. 

Ook binnen dit model is het noodzakelijk zoveel mogelijk alternatieven aan de hand van vooraf 
gestelde criteria objectief te wegen om het besluit zo rationeel mogelijk te laten zijn. Daarbij kan de 
adviseur zowel een positieve als negatieve inbreng hebben. Over advisering bij besluitvorming wordt 
in hoofdstuk 6 verder uitgeweid. In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe het JAS
besluitvormingsmodel toegepast kan worden op de keuze voor een bouworganisatievorm en hoe de 
keuze rationeel kan zijn. Wat duidelijk wordt uit de beschrijving van het rationele JAS
besluitvormingsmodel 0, is dat een adviseur vooral kan helpen bij het vaststellen van de behoefte. het 
vergroten van het aantal alternatieven en het aantal criteria en het afwegen van deze alternatieven aan 
de hand van de gestelde criteria. Een externe onafhankelijke blik kan hierbij de objectiviteit van de 
afweging bevorderen. 

Figuur 2: Het JAS- besluitvormingsproces van een opdrachtgever voor een bouworganisatievorm 
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3.5 Invloedsfactoren rationele besluitvorming 
Besluitvorming is onderhevig aan allerlei factoren die rationaliteit be"invloeden. De meeste 
besluitvorming zal dan ook beperkt rationeel plaatsvinden. Mensen hebben volgens Veldink (2006) wei 
altijd de neiging om zo rationeel mogelijk te werk te gaan. Wat naar voren komt bij het keuzeproces 
is de noodzaak om zoveel mogelijk alternatieven mee te nemen in de besluitvorming bij de keuze voor 
een bouworganisatievorm en deze aan eenduidige criteria te toetsen. Deze alternatieven dienen 
tevens allemaal een eerlijke kans te krijgen. Dit wordt bevestigd door Stichting Bouwresearch (1996) 
die stelt dat een keuze voor een bouworganisatievorm weloverwogen en op basis van duidelijke 
criteria dient te geschieden. 

Opdrachtgevers dienen tot een optimale keuze te komen ter voorkoming van een besluit dat via een 
beperkt rationeel keuzeproces tot stand komt. Daarnaast dient men volgens Van der Burg (2000) 
zoveel mogelijk te voorkomen dat heuristieken (afwijkingen en fouten) het besluitvormingsproces 
bepalen. De volgende heuristieken zijn volgens Van der Burg (2000) van invloed op besluitvorming: 

• De neiging om besluiten overmoedig te nemen. 
• De neiging om te richten op initie/e informatie en daar niet meer van af te wijken in bes/uitvorming. 
• De neiging om naar informatie te zoeken die de reeds bestaande ideeen bevestigd. 
• De neiging om hun afwegingen te baseren op informatie die reeds beschikbaar is. 
• De neiging om de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis te beoorde/en aan de hand van 

stereotyperingen van gelijksoortige gebeurtenissen, 
• De neiging om bij een bes/uit te blijven, ook al is er duidelijk bewijs dat het een verkeerd besluit is 

geweest 
• De neiging om wil/ekeurige toevallige gebeurtenissen te gaan gebruiken als basis voor besluitvorming 
• De neiging om te ge/oven dat we het resultaat van een gebeurtenis accuraat hebben voorspeld, 

nadat we weten wat het resultaat is geweest 

In Bijlage P wordt een uitgebreider overzicht gegeven van de meest voorkomende heuristieken. Men 
moet echter bewust zijn van het feit dat het in de meeste gevallen vanwege de altijd actieve 
invloedsfactoren onmogelijk is een volledig rationeel besluitvormingsproces te doorlopen. 

3.6 Sam en vatting 
In dit hoofdstuk is een antwoord gegeven op de vraag hoe een besluitvormingsproces binnen een 
organisatie er uit ziet en aan welke voorwaarden het proces moet voldoen om rationeel te zijn, 

Een besluit wordt in dit onderzoek gedefinieerd als "de uiteindelijke keuze van een opdrachtgever tijdens 
het besluitvormingsproces om te komen tot een bouworganisatievorm", Deze keuze zal uiteindelijk gemaakt 
worden door de DMU binnen de opdrachtgevende organisatie. Afhankelijk van het type organisatie. 
zal het een strategische of een tactische keuze zijn. Dit omdat het een besluit betreft dat invloed heeft 
op de lange of middellange termijn, vaak complex is en onzekerheid met ztch meebrengt en omdat het 
geen routinebesluit betreft. 

Het besluitvormingsproces geeft uiteindelijk een keuze tussen de mogelijke alternatieven. De manier 
waarop deze keuze tot stand komt, is afhankelijk van de perceptie van de mogelijke alternatieven. De 
perceptie is afhankelijk van de eigenschappen van de besluitnemer. de alternatieven en de omgeving. In een 
ideale situatie kan een dergelijk besluit via een rationele besluitvorming tot stand komen. waarbij aan 
de volgende voorwaarden voldaan dient te worden: 

• fen volledig duidelijke en ondubbe/zinnige probleemdefiniering. 
• De besluitvormer heeft volledige informatie betreffende het besluit 
• De besluitvormer kan aile re/evante criteria bepalen en aile levensvatbare alternatieven opsommen. 
• De besluitvormer is zich bewust van aile mogelijke consequenties van ieder alternatief. 
• Aile criteria en alternatieven kunnen worden gerangschikt en gewogen om hun mate van 

belangrijkheid weer te geven. 
• Aile specifieke besluitcriteria blijven constant en de waardering die ze meekrijgen blijft altijd stabie/. 
• De besluitvormer kan volledige informatie verkrijgen over criteria en alternatieven omdat er geen tijd

en kostenbezwaren zijn, 
• De besluitvormer kiest veNolgens het alternatief dat de hoogste waarneembare waarde oplevert. 
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Verder is het mogelijk rationaliteit te bevorderen door het inwinnen van extra kennis bij een adviseur. 
Dit komt terug in het Judge-Advisor-System besluitvormingsmodel. dat in dit onderzoek centraal staat. 
Binnen dit besluitvormingsmodel wordt de besluitvormer be'invloedt door een adviseur. Dit doorloopt 
het stappenplan dat in Figuur 2 is weergegeven: 

• Behoefteherkenning - met beinvloeding van adviseur 
• Zoeken naar in(ormatie (criteria en alternatieven) - met beinvloeding van adviseur 
• Het wegen van alternatieven - met beinvloeding van adviseur 
• Het nemen van een besluit 

Ondanks pogingen zo rationeel mogelijk te handelen. kan een volledig rationeel proces niet 
plaatsvinden. Men heeft altijd te maken met beperkte rationaliteit. Daarnaast bestaan er bepaalde 
afwijkingen en fouten die een rationeel keuzeproces tegenhouden. de zogenoemde heuristieken. Het 
is dus zaak dat getracht wordt een besluit te nemen zonder gebruik te maken van heuristieken. 

Het artikef waar dit hoofdstuk mee afsluit. geeft aan dat rationele besluitvorming in de praktijk erg 
moeilijk te bereiken valt. Er is. zoals hieronder te lezen is, wei een aantal mogelijkheden om de 
rationaliteit te vergroten. Hoofdstuk 4 zal dieper ingaan op het specifleke rationele keuzeproces voor 
bouworganisatievormen bij opdrachtgevers. 

Intermezzo 5: Hoe ra.tioneel bent u? 
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4 Keuzecriteria bouworganisatievormen. Uitbesteden of niet? 
In hoofdstuk 3 is een theoretische uiteenzetting gegeven over wat een rationeel keuzeproces in 
organisaties behelst. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op een rationeel keuzeproces voor 
bouworganisatievormen bij opdrachtgevers. Het is aan opdrachtgevers de verschillende alternatieven 
en afwegingscriteria helder te krijgen en deze objectief te gebruiken. Het proces van het bepalen van 
een bouworganisatievorm kan worden gezien als een besluitvormingsproces over de vraag of men als 
opdrachtgever verschillende taken in het bouwproces aan marktpartijen moet uitbesteden. Zoals in 
voorgaand hoofdstuk duidelijk is gemaakt, is een besluit strategisch of tactisch afhankelijk van het type 
opdrachtgever. De volgende deelvraag wordt beantwoord. 

Leeswijzer 
In dit hoofdstuk zal ten eerste uiteengezet worden wat het belang is van een rationeel keuzeproces 
voor bouworganisatievormen bij opdrachtgevers (§ 4. I). Daarna zal in paragraaf 4.2 inzicht gegeven 
worden in de keuzecriteria die naar voren dienen te komen in de afweging voor een 
bouworganisatievorm. Welke belemmeringen en onzekerheden p dit moment worden ervaren met 
betrekking tot de toepassing van ge'integreerde contractvormen, wordt in 4.3 duidelijk gemaakt. Ten 
slotte kan dan in § 4.4 een samenvatting worden gegeven van dit hoofdstuk. 

4.1 Be/ang keuzeproces voor bouworganisatievormen bij opdrachtgevers 
Over het algemeen werkt de B&U in oude traditionele patronen van gescheiden projectfases en een 
uitvraag op basis van bestek en tekeningen, terwijl het keuzepalet van bouworganisatievormen vele 
malen groter is (De Koning en Sproncken, 200 I). Uit paragraaf 2.2.3 blijkt dat de rijksoverheid het 
belang inziet van de toepassing van een nieuwe vorm van contracteren tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer en de daarbij behorende afgewogen keuze voor een bouworganisatie. en 
contractvorm. 

De keuze voor een bepaalde contractvorm wordt volgens Zaghloul en Hartman (2003) gemaakt om 
de opdrachtnemer optimaal te motiveren het gewenste resultaat te bereiken. De opzet van de 
bouworganisatievorm is afhankelijk van de volledigheid van de informatie op het moment van 
aanbesteding en de mate waarin de opdrachtgever risico's wi! nemen of uitbesteden. Deze risico's 
kunnen opgesplitst worden in prestatierisico's en kostenrisico's. In Bijlage H zijn de mogelijke 
bouworganisatievormen uiteengezet. 

Afhankelijk van de gekoen bouworganisatievorm, zullen verschillende projectfases in het contract 
ge"lntegreerd worden uitbesteed. Hoe meer fases worden uitbesteed in de bouworganisatievorm, hoe 
groter het ge"lntegreerde karakter van het contract. De opdrachtgever heefc geen coordinerende 
regierol meer over deze ge'integreerde projectfases. Dit is het grote verschil tussen een tradition eel 
contract en een ge'integreerd contract. 

Bij zowel de traditionele als de ge'integreerde varianten namelijk uitbesteding plaats. Een 
opdrachtgever zal vrijwel nooit zelf het ontwerp maken. Daar worden technisch adviseurs voor 
ingehuurd. Dit is dus uitbesteding van het ontwerp. Echter, in de traditionele vormen houdt de 
opdrachtgever de regierol over de fases die njet in het aannemingscontract zitten. De technisch 
adviseurs kunnen naar wens aan· of bijgestuurd. In het geYntegreerde contract zijn een of meerdere 
fases opgenomen, met verschil dat de opdrachtgever de regierol over die fases verliest. Tijdens de 
ontwerpfase kan de opdrachtgever geen invloed op de ontwerper uitoefenen. Er kan aileen achteraf 
getoetst worden of het ontwerp voldoet aan de vooraf opgestelde functionele eisen. 

Traditioneel proces gangbaar, maar weI a/tijd optimaal? 
Aile opdrachtgevers hebben ieder specifieke wensen, verschillende type projecten en mogelijke 
bouworganisatievormen. Daarom is het volgens Pries en De Ridder (2004) vreemd dat er in de 
huidige bouw over het algemeen maar een manier van uitbesteden wordt gekozen; de traditionele 
variant. 
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Pries en De Ridder (2004) stellen dat er een aantal nadelen verbonden zijn aan de traditionele manier 
van uitbesteden: Scheiding van ontwerp en uitvoering, geen ervaringsleren, onduidelijke verantwoordelijkheden 
en aansprakelijkheden, suboptimalisatie, geen samenwerking, hoge vraag- en aanbiedingskosten, een matige 
kwaliteit, heel veel juridisch gedoe en tevens een vaste prijs vooraf die achteraf niet vast blijkt te zijn. Deze 
omschrijving schets een. niet altijd terecht. negatief beeld van het traditioneel uitbesteden. Echter. het 
maakt weI dUidelijk dat het belangrijk is om in ieder geval aile mogelijkheden af te wegen. om de 
eventuele negatieve effecten te ontlopen en zodoende een optimale keuze te maken. 

Van lersel et al. (2005) geven aan dat een veelgehoorde klacht in de Nederlandse bouwsector is dat 
de toegepaste uitbestedingkeuzes in de praktijk vaak niet opleveren wat de opdrachtgever voor ogen 
stond. Ais oorzaak hiervoor wordt genoemd het ontbreken van een keuze gemaakt en onderbouwd 
op basis van een vastgestelde afwegingsmethode die gebaseerd is op een uitbestedingstrategie. 

Het afwegen van aile mogelijkheden aan de hand van een vastgestelde afwegingsmethode sluit nauw 
aan bij een rationeel keuzeproces voor bouworganisatievormen. Idealiter zou dit afwegingsproces tot 
uiting moeten komen in een uitbestedingstrategie. In een uitbestedingstrategie worden namelijk 
weloverwogen verschillende opties voor een bouworganisatievorm afgewogen aan de hand van vooraf 
bepaalde objectieve keuze criteria. In een ideale wereld zou een opdrachtgever een dergelijke 
uitbestedingstrategie vooraf paraat heeft. 

Voor een meervoudige opdrachtgever kan het dan ook verstandig zijn om dit vast te leggen in een 
protocol. Voor incidentele opdrachtgevers is dit economisch niet rendabel. Daarom zou het voor 
incidentele opdrachtgevers verstandig zi;n om een uitbestedingstrategie op projectbasis in te zetten. 
Een bouwprocesadviseur zou in die gevallen een belangrijke bron van informatie zijn, omdat deze 
persoon wei meervoudig de afweging maakt en dus voldoende kennis in huis heeft om aile 
alternatieven objectief af te wegen aan de hand van de gestelde criteria. 

Een meer idealistische en marktgerichte reden om een rationele afweging tussen 
bouworganisatievormen te maken ligt in het stimuleren van innovatie in de bouwsector. Zoals in 
Bijlage C staat omschreven, wordt het noodzakelijk geacht om ontwerp en realisatie bij een partij 
neer te leggen, in een poging om innovatie binnen de sector te bevorderen. Doree (2005) stelt dat op 
het moment ontwerp gescheiden is van realisatie, opdrachtnemers aileen kunnen concurreren op 
basis van prijs. Opdrachtnemers kunnen niet productonderscheidend zijn. waardoor er geen stimulans 
voor innovatie is. Het samenvoegen van ontwerp en realisatie kan niet worden bereikt in de 
traditionele vorm van uitbesteden. Hiervoor zijn ge'integreerde bouworganisatievormen een 
noodzaak. In de volgende paragraaf wordt duidelijk welke criteria de keuze voor een 
bouworganisatievorm dienen te bepalen. 

4.2 Keuzecriteria 
De alternatieven en keuzecriteria die in een uitbestedingstrategie voorkomen, zijn van cruciaal belang 
voor de rationaliteit van de afweging voor een bouworganisatievorm. Onder andere Veldink (2006) en 
Wellings (2006) stellen dat de keuze om wei of niet uit te besteden beYnvloed wordt door 
onzekerheden en risico's. Het is dus van belang inzicht te krijgen in de mogelijke onzekerheden en 
risico's die opdrachtgevers ervaren. omdat dit criteria zijn waarop de afweging gebaseerd wordt 

Ais de onzekerheden en risico's bekend zijn, kan men hierop invloed uitoefenen en dus ook de keuze 
voor een bouworganisatievorm beinvloed worden. Veldink (2006) en Welling (2006) stell en dat er 
twee theorieen zijn die de onzekerheden en risico's bepalen. Dit zijn de transactiekostenbenadering en 
de prindpaal-agent benadering. Daarnaast wordt er in een onderzoek in opdracht van PSlbouw door 
Van lersel et al. (2005) aandacht besteed aan de kerncompetentiebenadering die ook invloed heeft op de 
uitbestedingstrategie van organisaties. In de volgende paragrafen worden deze drie benaderingen 
toegelicht. 

4.2.1 Transactiekostenbenadering 
Veldink (2006) stelt dat de transactiekostentheorie voort komt uit een artikel van Coase (1937) die 
stelt dat het algemene prijsmechanisme (tussen opdrachtgever en markt) kosten kent die gepaard gaan 
met het verrichten van transacties. Williamson (1975) heeft dit onderzoek gebruikt om een 
transactietheoretisch raamwerk te ontwikkelen om de verschillende verschijningsvormen van 
transactiekosten te verklaren (zie Bijlage Q). Hierin staat de afweging centraal tussen enerzijds de 
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uitvoering van taken en activiteiten binnen de eigen organisatie en anderzijds de uitbesteding van 
dezelfde taken en activiteiten aan externe partijen. 

Onzekerheden bij transactiekosten 
De transactiekostentheorie maakt duidelijk dat er allerlei onzekere factoren zijn die totstandkoming 
van een uitbesteding kunnen beYnvloeden of zelfs belemmeren. De effecten van deze onzekere 
factoren zijn afhankelijk van vier basiskenmerken van een transactie. Williamson (1975) noemt de 
eerste drie kenmerken. waaraan Moerland7 het laatste kenmerk toevoegde: 
• De noodzaak tot het doen van transactiespedfieke investeringen; 
• De onzekerheid en complexiteit van een transactie; 
• De frequentie van de transactie en 
• De duur van de transactie. 

Doree (1996) veronderstelt dat naarmate de transactie meer onzekerheden kent de gebonden 
investeringen groter zijn en de transactie langer duurt de transactierisico's groter zullen zijn. 
Daardoor zullen de transactiekosten oplopen. Doree (1996) geeft de volgende onzekerheden bij 
ge'integreerde uitbesteding van onderdelen van het bouwproces: 

• Onzekerheden betreffende de geschiktheid van de aannemer 
• Onzekerheden betreffende de volkomenheid van het contract 
• Onzekerheden betreffende onvoorziene gebeurtenissen 
• Onzekerheden betreffende het gedrag van de aannemer (apportunisme) 

Het contracteren wordt complexer wanneer deze onzekerheden zich voordoen. Partijen dienen in 
dat geval via onderhandelingen de onzekerheden proberen te reduceren. Deze onderhandelingen 
brengen transactiekosten met zich mee. De kosten om onzekerheden van een transactie te reduceren 
kunnen opgedeeld worden in ex-ante en ex-post, respectievelijk voor en na de daadwerkelijke 
uitbesteding (contractltransactie). De ex-ante kosten zijn volgens Gazendam en Homburg (1999) 
voornamelijk: 

I. zoek- en informatiekosten, 
2. ontwerp-, onderhandeling- en besluitvormingskosten 
3. kosten om een overeenkomst te waarborgen. 

Ex-post kosten van uitbesteding zijn onder andere 
I. controla- en apleggingkosten, 
2. aanpassing- en afdingkosten, 
3. bindingskosten 
4. kosten die gemaakt worden in verband met een slecht aanpassingsvermogen. 

Vanuit economische perspectief zullen besluitvormers een afweging maken tussen deze 
transactiekosten en de kosten die men intern in de organisatie zal maken als men taken intern 
organiseert. Dus of men gaat uitbesteden of niet. Indirect is de hoogte van de transactiekosten dus 
van invloed op de keuze voor een bouworganisatievorm. 

4.2.2 Principaal-Agent theorie 

Welling (2006) geeft aan dat de principaal-agentbenadering sterk verwant is met de 
transactiekostenbenadering. Het uitbesteden van onderdelen in het bouwproces mondt uit in het 
aangaan van een contract tussen opdrachtgever (principaal) en opdrachtnemer (agent). Allebei de 
partijen hebben hun eigen behoeften die zorgen voor een verscheidenheid aan belangen. Deze 
belangen kunnen binnen een contract niet met elkaar overeenkomen en zelfs tegenstrijdig zijn. 
Daarom kan het voorkomen dat de ene partij handelt binnen een contract om eigen belangen te 
behartigen, terwijl die handeling strijdig is met de belangen van de andere partij. Dit worden 'agency 
problems' genoemd. De principaal-agent theorie geeft inzicht in dit type problemen (zie Bijlage R). 

Reductie van het agency-probleem en agency-kosten 

• 
7 Afkomstig uit dissertatie van A.G. Doree (1996) 
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Om de geschetste problemen te vermijden, kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer hun onderlinge 
relatie coordineren. Volgens Welling (2006) kan dit doormiddel van de volgende 
coordinatiemechanismen: 

• het contract;, 
• be/oningssysteem, 
• monitoren, 
• bonding en 
• fasering van het besluitvormingsproces. 

Deze mechanismen leveren voor beide actoren kosten op. Dit zijn de zogenaamde agency-kosten. 
Deze agency-kosten hebben dezelfde kenmerken als transactiekosten. Veldink (2006) splitst deze 
kosten op in monitoringskosten, bondingkosten en welvaartsverlies. Om deze agency-kosten te drukken, is 
het mogelijk meerdere coordinatiemechanismen uit te sluiten of goedkoper te maken. Ge'integreerde 
bouworganisatievormen kunnen deze mogelijkheid bieden en zouden een red en kunnen zijn om 
bepaalde fases ge'integreerd uit te besteden. Het is dan wei noodzakelijk dat er voldoende coordinatie 
blijft bestaan, bijvoorbeeld door andere coordinatiemechanismen toe te passen. 

4.2.3 Kerncompetentiebenadering 
Een derde benadering om de redenen van uitbesteden te analyseren is de kerncompetentiebenadering. 
Deze benadering gaat ervan uit dat de transactiekosten die opdrachtgevers maken voor uitbesteding 
van een taak of activiteit die niet tot de kerncompetenties van de opdrachtgever behoort, goedkoper 
zal zijn dan de kosten om een interne organisatie in te richten die deze taken uit gaat voeren. 

Volgens Veldink (2006) zorgt uitbesteding er niet voor dat taken verdwijnen. De oorspronkelijke 
taken worden verschoven naar marktpartijen, maar hiervoor komen andere taken terug. De 
eindverantwoordelijkheid blijft bij de opdrachtgever liggen en vraagt om een actieve betrokkenheid, 
bijvoorbeeld in de vorm van het opstellen van het programma van eisen, het selecteren van 
marktpartijen of het aansturen van partijen. Ais afgeleide van de kerncompetentiebenadering zijn 
meerdere meer toegepaste motieven op te sommen die reden zijn voor uitbesteding. Deze worden in 
de volgende paragraaf 4.2.4 besproken. 

4.2.4 Strategie versus tactiek 
De kerncompetentiebenadering heeft volgens Van lersel et al. (2005) betrekking op het gehele 
uitbestedingbeleid van een organisatie. De overwegingen die hierbij aansluiten, zullen dan ook vooral 
spelen bij strategische beslissingen die op een hoger niveau in de organisatie van opdrachtgevers 
genomen worden. In paragraaf 3.2 is reeds aangegeven dat binnen organisaties besluiten op strategisch, 
tactisch of operationeel niveau gemaakt worden. Er bestaan dus verschillende categorieen 
besluitvorming. De kerncompetentiebenadering is toepasbaar op de lange termijnbesluievorming. De 
transactiekostenbenadering en de principaal-agent benadering zijn beter van toepassing op de 
middellange en korte termijnbesluitvorming. 

Strategische overwegingen hebben niet direct invloed op de keuze voor een bouworganisatievorm, 
maar scheppen wei de randvoorwaarden waarin een keuze voor een bouworganisatievorm gemaakt 
worden. Strategische overwegingen bepalen de bandbreedte van keuzemogelijkheden. Per project zal 
er binnen deze bandbreedte naar de meest efficiente bouworganisatievorm gezocht moeten worden, 
wat wordt geYllustreerd in onderstaande Figuur 3: 

4-24 

CROEP rUle Technlsche Universiteit 
Eindhoven .. University ofTechnology 



17·6·2008 • Afstudeerrapport, Erik van Alphen· 

Figuur 3: Strategie be"invloedt tactiek (Van lersel et aI., 2005) 

Binnen de bouwsector wordt gewerkt in unieke projectteams. De bouworganisatievorm 
(uitbestedingvorm) bepaalt de manier waarop de verschillende betrokken actoren met elkaar 
samenwerken in een project. ledere keer opnieuw zal per project bepaald moeten worden wat de 
meest effidente uitbestedingvorm is wat in een contract vastgelegd dient te worden. De tactische 
overwegingen die hierbij aan de orde komen. sluiten volgens Van lersel et al. (2005) aan bij de 
transactiekosten· en de prindpaal.agent benadering. 

Strategische keuzecrlteria: lange termijn 

Zoals aangegeven bepalen strategische overwegingen gedeeltelijk de mate van uitbesteden. Het schept 
een kader in de vorm van een uitbestedingbeleid. Volgens Van lersel et al. (2005) bepalen de volgende 
strategische keuzecriteria in de praktijk de keuze om wei of niet uit te besteden. 

• Kerncompetentie • Risicobeheersing 

• Kennis • Afnemende beheersbaarheid 

• Kostenbesparing • Toenemende afhankelijkheid 

• Kwaliteit • Afnemende strategische (lexibiliteit 

• Operatione/e (lexibiliteit • T aakverandering 

• Financii:~/e (lexibiliteit en beheersing • Onomkeerbaarheid 

• Organisatorische complexiteit 

Implidet bepalen deze strategische factoren de bandbreedte waarin er een keuze gemaakt kan worden 
voor een bepaalde bouworganisatievorm. In Bijlage T wordt dieper ingegaan op de genoemde 
strategische overwegingen. 

Tactische keuzecriteria: korte termijn 

De overwegingen die op strategisch niveau plaatsvinden hebben invloed op de tactische overwegingen. 
Tactische keuzecriteria om tot een rationeel afgewogen keuze voor een bouworganisatievorm te 
komen, worden volgens Van lersel et al. (2005) gemaakt op projectniveau. De 
transactiekostenbenadering en de prindpaal·agent benadering sluiten hier op aan. De tactische 
keuzecriteria die meegenomen dienen te worden. zijn volgens Van lersel et al. (2005) op te splitsen in 
drie hoofdcategorieen: interne context, externe context en projectcontext. Deze categorieen hebben allen 
weer een aantal invalshoeken. In Bijlage U, worden achtergronden van deze invalshoeken uitgebreid 
uitgelegd. Nu voigt een korte uiteenzetting. 

Interne context 
De interne context wordt volgens Van lersel et al. (2005) bepaald door de kenmerken van de 
organisatie van de opdrachtgever. Er bestaat een verband tussen de interne context en strategische 
overwegingen. De keuzes die volgen uit de eerder genoemde strategische overwegingen hebben 
voornamelijk gevolgen voor de inrichting van de interne organisatie. Dit wordt de interne context van 
een organisatie genoemd. Terugkijkend op de theorie omtrent het besluitvormingsproces komt dit 
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terug in de eigenschappen van de besluitvormer/opdrachtgever in het analytisch raamwerk van het 
besluitvormingsproces (zie Figuur I). Deze interne context wordt bepaald door de volgende interne 
keuzecriteria die meegenomen dienen te worden in de overwegingen voor uitbesteding: 

• Organisatie (structuur en cultuur) 
• Financien (wense/ijkheid private fjnanciering, toegepaste begrotingssystematiek binnen de organisatie) 
• Be/eid (uitbestedingbe/eid, behoefte aan stimulering innovatie in de markt, voorgeschreven producten, 

leveranciers of adviseurs) 
• Kennis, ervaring en capaciteit (aonwezig om werkzaomheden ze/f te doen of om uit te besteden) 

Externe context 
Vervolgens behoren overwegingen die betrekking hebben op de omgeving van de opdrachtgever en 
het project tot de externe context. In het analytisch raamwerk van het besluitvormingsproces (zie 
Figuur I) wordt dit samengevat onder de noemer 'omgeving'. Op deze omgeving heeft de 
opdrachtgever volgens Van lersel et al. (2005) niet direct invloed. Hierbij zijn de volgende externe 
keuzecriteria van belang: 

• Markt (kennis en ervaring in de morkt, capaciteit in de markt, vertrouwen in de markt, bouwcultuur) 
• Politiek en maatschappij (politiek en maatschappe/ijk draagvlak, besluitvormingstraject, politieke 

dynomiek) 
• Wet en Regelgeving (ruimte/ijke ordeningsprocedures, aanbestedingsregelgeving) 

PrQjectcontext 
Binnen de projectcontext zijn de beheersaspecten van projectmatig werken: geld, organisotie, tijd, 
informatie en kwaliteit van belang. Deze worden volgens Teunizen (2003) de primaire projectspecifieke 
randvoorwaarden genoemd. Naast de beheersaspecten van projectmatig werken kan een extra 
randvoorwaarde worden genoemd. Dit is de factor risico. 

Risico's hebben een relatie met aile beheersaspecten van projectmatig werken. Binnen deze 
beheersaspecten dient de bouworganisatie bepaald te worden, afhankelijk van andere beheersaspecten 
en rekening houdend met de risico's die de verschillende beheersaspecten met zich meebrengen. 
Kijkend naar het analytisch raamwerk van het besluitvormingsproces zijn dit de eigenschappen van de 
alternatieven binnen het besluitvormingsproces (zie Figuur I). Van lersel et al. (2005) noemen de 
volgende projectgebonden keuzecriteria die van belang zijn bij het bepalen van de 
uitbestedi ngstrategie: 

• Geld (gewenste begrotingssystematiek, beste prijslkwaliteit verhouding, gewenst betalingsritme, gewenste 
prijszekerheid, tronsactiekosten in verhouding tot de LCC) 

• Tijd (fasering van het project, door/ooptijd tot aon op/evering, gewenste tijdzekerheid, fase waorin project 
zich bevindt, gewenste contractduur) 

• Kwaliteit (kwaliteitsgarantie) 
• Invloed op project (detailniveau van de vraagspecifjcatie, invloed op het project, bevoegdheid van de 

projectorganisatie binnen de eigen orgonisatie) 
• Comp/exiteit (productcomplexiteit, procescomplexiteit, gewenste scope van het project, 

optimolisatiepotentieel) 
• Risico's (risicobeheersing) 

4.2.5 Keuzecriteria 
Kort terugkijkend op de factoren die uitbesteden be'invloeden, worden drie theorieen aangehaald. In 
de transactiekostenbenadering en de principaal-agentbenadering wordt er per transactie (uitbesteding) 
gekeken naar manier om deze transactie te optimaliseren. Deze benaderingen richten zich dus op 
korte termijnefficientie verbetering. Uit de transactiekosten- en principaal-agenttheorie zijn een aantal 
criteria naar voren gekomen, waar opdrachtgevers rekening mee houden bij hun keuze om wei of niet 
uit te besteden en dus indirect welke bouworganisatievorm er gekozen gaat worden. Het gaat om de 
hoogte van de transactiekosten dan wei agency-kosten die volgen uit de onzekerheden betreffende: 

• Geschiktheid van de opdrochtnemer 
• Volkomenheid van het contract 
• Onvoorziene gebeurtenissen 
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• Doe/en, belangen en gedrag van de opdrachtnemer (opportunism e) 
• In(ormatieasymmetrie 
• Ongunstige se/ectie van de opdrachtnemer (adverse selection) 
• Duur en (requentie van contractrelatie met opdrachtnemer. 

De kerncompetentiebenadering daarentegen kijkt naar efficientieoptimalisatie van een reeks 
transacties op de lange termijn. Daarin zit echter nog steeds de achterliggende gedachte van de 
transactiekostenbenadering. omdat men met de lange termijnvisie de interne kosten per transactie wi! 
reduceren door bepaalde taken wei of niet aan de markt over te laten. 

Daarnaast zijn er meer toegepaste strategische en tactische keuzecriteria benoemd die van invloed 
zouden moeten zijn op de afweging voor een bouworganisatievorm. De strategische afwegingen 
worden voor de lange termijn gemaakt. waardoor deze in een projectcontext in de meeste gevallen 
een gegeven zijn en zodoende slechts gering aanpasbaar. Tactische overwegingen worden per project 
gemaakt en dienen daarom in grote mate de bouworganisatievorm te bepalen. Aile te overwegen 
keuzecriteria worden per project in een zogenaamd projectprofiel weergegeven. Dit projectprofiel is 
dan leidend voor de keuze van een bouworganisatievorm. 

4.3 Belemmeringen bij rationele afweging bouworganisatievormen 
Van lersel et al. (2005) hebben onderzoek gedaan naar de belemmeringen die in de praktijk blijken te 
volgen uit de geschetste keuzecriteria. Van lersel et al. (2005) noemen zowel op strategisch als op 
tactisch niveau een aantal belemmeringen die een goede afweging voor ge'integreerde uitbesteding van 
projectfasen beTnvloeden. Daarnaast heeft Veldink (2006) een analyse gemaakt van de gerelateerde 
onzekerheden die opdrachtgevers ervaren bij de toepassing van ge'integreerde contractvormen. De 
volgende paragraaf 4.3 schetst deze belemmeringen en onzekerheden. Deze belemmeringen en 
onzekerheden dienen te worden omgebogen om een rationeel keuzeproces te garanderen. Op deze 
manier kan men namelijk rationeel de verschillende alternatieven met elkaar vergelijken en afwegen 
aan de geschetste keuzecriteria. 

4.3.1 Strategische belemmeringen 

Volgens Van lersel et al. (2005) richt de uitbestedingpraktijk zich voor een groot gedeelte nog teveel 
op korte termijnefficientie door een focus bij uitbesteding op elke opzichzelfstaande transactie, 
waardoor gunning op basis van de laagste prijs gewoonlijk is. In plaats hiervan zou een 
uitbestedingbeleid op basis van een organisatiebrede uitbestedingstrategie de voorkeur moeten 
krijgen. Hierbij moet professioneel opdrachtgeverschap gewaarborgd worden. Opdrachtgevers dienen 
dus te blijven letten op kerncompetenties. competitieve kosten van uitbesteding ten opzichte van 
intern uitvoeren en waarborging van kwaliteit en veiligheid. 

4.3.2 Tactische belemmeringen 

Van lersel et al. (2005) stellen dat het ontbreekt aan structurele en consistente toepassing van 
afwegingsmethoden voor uitbesteding op basis van interne, externe en projectgebonden factoren. 
Daarnaast bestaat er spraakverwarring over begrippen en definities van uitbestedingvormen en de 
toepasbaarheid ervan. Hierdoor worden niet aile mogelijkheden optimaal benut. De volgende 
belemmeringen kunnen volgens Van lersel et al. (2005) onderscheiden worden: 

Interne context 
• Vanwege gedecentraliseerde inkoopbevoegdheden voor de afdelingen voor nieuwbouw en beheer 

en onderhoud worden ge'integreerde bouworganisatievormen belemmerd 
• Er bestaat onduidelijkheid over de toepassing van interne financiering. 
• De hUidige begrotingssystematiek bij veel (publieke) opdrachtgevers vormt een belemmering voor 

toepassing van geintegreerde bouworganisatievormen. 
• Het ontbreekt aan kennis en ervaring met het management van een bouwproces vanuit 

functionele specificaties, waarbij men moet sturen op economisch meest voordelige inschrijving. 

Externe context 
• Het ontbreekt aan een geleidelijke continue opdrachtenstroom op het gebied van ge'integreerde 

bouworganisatievormen. zodat opdrachtnemers veelal moeten omschakelen naar het werken met 
geTntegreerde bouworganisatievormen en functionele specificaties. 
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• Uitgebreide inspraakprocedures en politieke besluitvorming veroorzaken langdurige onzekerheid 
over beslissing voor aanbesteden van projecten. Dit beperkt de ontwerpruimte voor 
marktpartijen en leiden tot ongewenste scopewijzingen tijdens aanbesteding of uitvoering. 

• Er bestaat veel onduidelijkheid over de ruimte die de aanbestedingsregelgeving biedt voor de 
toepassing van onderhandelingsprocedures. Dit wordt cruciaal geacht bij uitbesteding op basis van 
functionele specificaties. 

Project context 
• Er wordt te weinig nadruk gelegd op de sturing op prijs-kwaliteitverhouding, waarbij "value for 

money" op basis van levenscycluskosten centraal moet staan. 
• Er wordt te weinig gekeken naar de contractwaarde in relatie tot transactiekosten over de gehele 

levenscyclus van de verschillende bouworganisatievormen. Ge"integreerde 
bouworganisatievormen dienen voldoende optimalisatiepotentieel te bieden om de hogere 
transactiekosten te kunnen terugverdienen tijdens de gehele levenscyclus. Standaardisatie van 
aanbestedingsprocedures voor helpt om transactiekosten te verminderen. 

• De opdrachtgever stuurt nog te weinig op afstand en wi! nog veel invloed behouden. De 
oplossingsruimten die gegeven worden bij ge"integreerde bouworganisatievormen zijn vaak te 
gering. De leidraad moet zijn dat invloed ook verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met zich 
meebrengt. 

• Schaalvergroting om de totale kosten van een project te verlagen wordt nog te weinig benut. Dit 
kan worden bereikt door meerdere gelijksoortige opdrachten in een pakket op de markt te 
brengen, het vergroten van de financiele omvang en de integratie van verschillende fases van een 
project. 

De geschetste belemmeringen geven de context weer waarin opdrachtgevers op dit moment een 
keuze voor een bouworganisatievorm maken. Onder andere afgeleid van de genoemde 
belemmeringen voor ge'integreerd uitbesteden kunnen volgens Veldink (2006) een aantal 
onzekerheden (en dus risico's) worden benoemd. 

4,3.3 Onzekerheden bij ge'l'ntegreerd uitbesteden 

Veldink (2006) formuleert een aantal onzekerheden bij opdrachtgevers ten aanzien van het 
uitbesteden van meerdere projectfases in een contract. Hij noemt dat vroegtijdig uitbesteden. Het kan 
ook gezien worden als geYntegreerde bouworganisatievormen. Deze onzekerheden beYnvloeden 
volgens Veldink (2006) uiteindelijk het besluitvormingsproces bij uitbesteding. Hij onderscheidt twee 
typen onzekerheden die afgeleid zijn van de onderverdeling in de transactiekostenbenadering. Dit zijn 
ex-ante (vooraf) en ex-post (achteraf) zekerheden van de uitbesteding (contractvorming). Het betreft 
de volgende onzekerheden: 

Ex-ante 
Geintegreerde contractvormen algemeen 
• Onzekerheid ten aanzien van de meerwaarde/voordelen qua geld en tijd. 
• Onzekerheid ten aanzien van de toepasbaarheid in dynamische omgeving 
• Onzekerheid ten aanzien positie opdrachtgever binnen eigen organisatie 

Programma van eisen 
• Onzekerheid ten aanzien van het opstellen van het programma van eisen 
• Onzekerheid ten aanzien van de benodigde volledigheid van het programma van eisen 

Aanbesteden 
• Onzekerheid ten aanzien gebruik verschillende marktbenaderingvormen 
• Onzekerheid ten aanzien van aanpak bijbehorende selectieprocedure 
• Onzekerheid ten aanzien van geschiktheid van de markt 
• Onzekerheid ten aanzien van bezwaarprocedures en conflicten als gevolg van foutief gevolgde 

procedure 
• Onzekerheid bij openbaar aanbesteden over onbekende opdrachtnemer 

Ex-post 
Proces van geintegreerde contracten 
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• Onzekerheid over de te doorlopen stappen van een ge'integreerde contractvorm 
• Onzekerheid over het verliezen van controle over of grip op het proces 

Verantwoordelijkheden 
• Onzekerheid ten aanzien van verscherping van verantwoordelijkheid 
• Onzekerheid ten aanzien van steekhoudendheid van de risicoverdeling 

Invloedlsturing 
• Onzekerheid over de mogelijkheden om gedurende het proces het PvE te wijzigen 
• Onzekerheid over de mogelijkheid om procesmatig invloed uit te oefenen 
• Onzekerheid over de mogelijkheid om op detailniveau invloed uit te oefenen 
• Onzekerheid ten aanzien van de mogelijkheid om bij politiek gevoelige aspecten invloed op het 

proces uit te oefenen. 

Gedrag opdrachtnemer 
• Onzekerheid over het gedrag van de opdrachtnemer in het geval van een te grote mate van 

vrijheid in of onvolledigheid van contract 
• Onzekerheid ten aanzien van het gedrag van de opdrachtnemer wanneer er wijzigingen optreden 

of wanneer men invloed wil uitoefenen. 

Eindresultaat 
• Onzekerheid ten aanzien van de aansluiting van het eindresultaat op de wensen van de 

opdrachtgever. 
• Onzekerheid ten aanzien van de prijs-kwaliteitverhouding 

De assumptie van een rationeel besluitvormingsproces is dat aile mogelijke consequenties van ieder 
alternatief als bekend worden verondersteld. Dit is echter niet het geval als er sprake is van 
onzekerheid bij opdrachtgevers. Deze onzekerheden beYnvloeden dus het rationele 
besluitvormingsproces van de opdrachtgevers, omdat het alternatieven uitsluit. Door asymmetrische 
informatie heeft de besluitvormer een onevenwichtige perceptie van de alternatieven. Deze perceptie 
is afhankelijk van de eigenschappen van de besluitvormer zelf, de alternatieven en de omgeving. 

4.3.4 Reductie van belemmeringen en onzekerheden 

Het is zaak dat de opdrachtgever inzicht krijgt in de mogelijkheden van de verschillende alternatieven 
en de keuzecriteria waaraan deze objectief dienen te worden afgewogen. Dit inzicht zullen 
opdrachtgevers niet vanzelf krijgen. Een oplossing is op zoek te gaan naar extern advies. Professionele 
opdrachtgevers zullen hier meer proactief naar op zoek gaan dan minder professionele 
opdrachtgevers. In de zoektocht naar informatie is de bouwprocesadviseur een belangrijke stuwende 
kracht. De bouwprocesadviseur kan professionele opdrachtgevers van dienst zijn door het 
ontwikkelen van een specifieke organisatiegerichte uitbestedingstrategie toepasbaar op meerdere 
projecten. Voor de minder professionele opdrachtgever kan men een projectgerichte 
uitbestedingstrategie doorlopen, zodat ook op projectniveau een gedegen rationele afweging gemaakt 
kan worden. 

Idealiter vindt deze rationele afweging plaats voordat de ontwerpfase wordt gestart. In het geval er al 
in deze richting stappen gemaakt zijn, is het voor de bouwprocesadviseur nuttig te analyseren hoe 
rationeel de afweging is geweest. Waar nodig kan de bouwprocesadviseur nog bijsturen. Afhankelijk 
van het moment van adviseren, kunnen alternatieven nog meegenomen kunnen worden in het 
rationele adviseringsproces van een bouwprocesadviseur voor bouworganisatievormen. 

4.4 Sam en vatting 
Het keuzepalet aan bouworganisatievormen is groter dan aileen het traditionele model met 
opeenvolgende gescheiden projectfases. Een bouworganisatievorm moet een opdrachtnemer 
motiveren het door de opdrachtgever gewenste resultaat te realiseren. Aangezien ieder project zijn 
eigen context heeft, zou een bouworganisatievorm dus idealiter af moeten hangen van de 
projectcontext. Een andere motivatie om meer geYntegreerde bouworganisatievormen toe te passen 
ligt in de reden om innovatie in de bouwsector te stimuleren. 
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Keuzecriteria 
Om een rationeel keuzeproces voor een bouworganisatievorm te garanderen, is het van be lang aile 
alternatieve bouworganisatievormen af te wegen aan de vooraf gestelde keuzecriteria. Deze 
keuzecriteria dienen een mate van impomntie mee te krijgen om zodoende een goede afweging te 
maken voor een bouworganisatievorm. Het is gebleken dat er theoretische en praktische 
keuzecriteria te benoemen zijn: 

Theoretisch 
• Geschiktheid van de opdrachtnemer 
• Volkomenheid van het contract 
• Onvoorziene gebeurtenissen 
• Doelen, belangen en gedrag van de opdrachtnemer (oppartunisme) 
• Informatieverdeling (asymmetrie) 
• Selectie van de opdrachtnemer (adverse selection) 

L-__ ._ ...... Duur enl!equentie vancon~tr~actr:..:..;:e-,latJ..:.·..:.e_m-,e..:.t..:.op!:...d~r..:.ac..:.htne:..:..;:_m-,e_r. ___________________ --' 

Praktisch Strategisch 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Kerncompetentie 
Kennis 
Kostenbesparing 
Kwaliteit 
Operationele ffexibiliteit 
Financiele ffexibiliteit en Beheersing 
Organisatorische complexiteit 

• Risicobeheersing 
• Afhemende beheersbaarheid 
• Toenemende afhankelijkheid 
• Afnemende strategische ffexibiliteit 
• Taakverandering 
• Onamkeerbaarheid 

Praktisch Tactisch - Intern 

• OrganisOlie (structuur en cultuur) 
• Financien (Private (inanciering, begrotingssystematiek) 

• Beleid (uitbestedingbe/eid, belong innavatie, voorgeschreven producten Jeveranciers of adviseurs 
• Kennis, ervaring en capaciteit 

, 
• Markt 
• Politiek en Maatschoppij 
• Wet en Rege/geving 

· , . . 
• Geld • Inv/oed 
• TIjd • Complexiteit 
• Kwaliteit • Risico's 

De genoemde keuzecriteria bepalen het projectprofieL Dit projectprofiel moet leidend zijn bij aile 
keuzes die tijdens dit project gemaakt worden. leder criterium dient daarom te worden afgewogen en 
een bepaald gewicht mee te krijgen. Op deze manier kan een opdrachtgever rationeel bepalen welk 
type bouworganisatievorm het meest geschikt is voor een bepaald project. 

Belemmeringen voor geintegreerd uitbesteden 
Omdat opdrachtgevers nog teveel onbekendheid en dus onzekerheid hebben over verschillende 
(vooral ge"integreerde) bouworganisatievormen kan men vooralsnog geen ration eel afgewogen keuze 
maken. Deze onzekerheid werkt belemmerend voor het gebruikte aantal alternatieven tijdens een 
afwegingsproces. Opdrachtgevers hebben namelijk nog onvoldoende inzicht in de gevolgen van de 
toepassing van bepaalde bouworganisatievormen op de geschetste keuzecriteria. 

De belemmeringen bevinden zich enerzijds in de bestaande structuur van de strategische. interne-. 
externe en projectcontext. De huidige context laat vaak niet aile alternatieven open. Anderzijds gaat 
het om onzekerheden die ervaren worden wat betreft de consequenties van voornamelijk 
ge'integreerde uitbestedingen. De volgende tabel vat de belangrijkste belemmeringen samen: 

Belemmeringen vanwege structuur van context 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Teveel gericht op kart termijn efficiiintie, waardoor opdrachten voomamelijk nog gegund warden op basis van de laagste prijs. 
Het ontbreekt aan een uitbestedingbeleid op basis van een organisatiebrede uitbestedingstrategie. 
Gedecentraliseerde inkooPbevoegdheden be/emmeren toepassing geiiltegreerd uitbesteden 
Onduidelijkheid over toepassing van interne financiering 
Begrotingssystematiek be/emmeren toepassing van gefntegreerd uitbesteden 
Het ontbreken van kennis en ervaring op het gebied van functionee/ spedficeren 
Het ontbreken van een continue opdrachtenstroom voor gej'ntegreerd uitbesteden 
Langdurige onzekerheid over bes/issing voor aanbesteden van projecten 
Vee/ onduidelijkheid over ruimte aanbestedingsregelgeving 
Geringe stJJring op prijs-kwa6teitverhouding op basis van /evensduurkosten 
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• Geringe vergenjking tussen comroctwaarde van gei"ntegreerd contract en transactiekosten van de verschil/ende contractvormen 
over de gehele levenscyclus. 

• Opdrachtgever wil nog op veel vlakken invloed behouden. waardoor oplosruimte gering b/iift 
• Schaa/grootte vaordelen worden nag te weinig benut 

Belemmeringen vanwege onzekerheden 
• Onzekerheid over meerwaarde qua geld en tyd 
• Onzekerheid over toepasbaarheid in dynamische omgeving 
• Onzekerheid over positie van opdrachtgever binnen eigen organisatie 
• Onzekerheid over opstellen van programma van eisen 
• Onzekerheid over benodigde valledigheid van programma van eisen 
• Onzekerheid over gebruik van verschillende marktbenaderingvormen 
• Onzekerheid over se/eaieprocedure 
• Onzekerheid over geschiktheid van de markt 
• Onzekerheid over bezwaarprocedures by (outieve uitbe$ledingprocedure 
• Onzekerheid over onbekende opdrachtnemer by openbaar aanbe$leden 
• Onzekerheid over $loppen by gei"megreerd uitbe$leden 
• Onzekerheid over verlies van comrole over proces 
• Onzekerheid over verscherping van verantwoordelijkheid 
• Onzekerheid over $leekhoudendheid van risicoverdeling 
• Onzekerheid over magelijke wijzigingen in het f'vE gedurende het proces 
• Onzekerheid over invloed bij procesmatige $luring 
• Onzekerheid over invloed op detailniveau 
• Onzekerheid over invloed op proces bi) politieke ontwikkelingen 
• Onzekerheid over gedrag opdrachtnemer by teveel vrijheid 
• Onzekerheid over gedrag opdrochtnemer by wijzigingen of invloed 
• Onzekerheid over aansluiting van eindresultaat by wensen 
• Onzekerheid over prijs-kwaliteitverhouding 

Om een rationele keuze voor een bouworganisatievorm te maken, dienen de belemmeringen die 
opdrachtgevers ervaren te worden weggenomen. Op deze manier komen aile alternatieven objectief 
en onbevooroordeeld aan bod en kunnen deze afgewogen worden aan de eerder geschetste 
keuzecriteria. 

Rol van de bouwprocesadviseur 
Het wegnemen van de onzekerheid kan een taak van de bouwprocesadviseur zijn. Een 
bouwprocesadviseur dient bij het verkrijgen van de opdracht na te gaan of de reeds gezette stappen 
door een opdrachtgever een rationeel keuzeproces voor bouworganisatievormen bevat. Is dit niet het 
geval, zou men deze keuze idealiter nog moeten maken. met eventueel gestelde randvoorwaarden 
door eerder gemaakte keuzen. Moet het afwegingsproces nog gemaakt worden. dan kan een 
bouwprocesadviseur zorg dragen voor de toepassing van een rationele afweging door aile 
alternatieven aan de hand van de gestelde criteria objectief en rationeel af te wegen. Dit gebeurt bij 
een professionele opdrachtgever ideal iter doormiddel van een organisatiespecifieke 
uitbestedingstrategie en bij minder professionele partijen kan dit door middel van een 
projectspecifieke uitbestedingstrategie. 

IVer2elijldl112 vansamenwerkingsvormen 1rl,((ll!tij)IOUV("'·. 
IOverheid I'.'rn;' ... ' .... 2004 I Stan Vermeulliln . 

Intermezzo 6: Vergelijking van samenwerldngsvormen in de bouw 
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5 Keuzeproces bouworganisatievorm in de praktijk 
In de voorgaande hoofdstukken is een theoretisch kader geschetst. waarbinnen het rationele 
besluitvormingsproces voor de keuze voor een bouworganisatievorm is geschetst. Hieruit zijn 
randvoorwaarden naar voren gekomen. waaraan een rationeel besluitvormingsproces voor een 
bouworganisatievorm moet voldoen en waarom het belangrijk is een rationele keuze te maken, 
In dit hoofdstuk zal aan de hand van een opdrachtgeveranalyse aangegeven worden welke 
categorisering van opdrachtgevers in de B&U gemaakt kan worden, hoe geanalyseerde opdrachtgevers 
dit keuzeproces in de praktijk maken en of er een relatie is tussen professionaliteit en rationaliteit van 
het keuzeproces. Tevens wordt duidelijk hoe deze verschillende opdrachtgevers het keuzeproces 
beleven en verder kunnen rationaliseren. Er zal antwoord gegeven worden op de volgende vraag: 

Het beantwoorden van deze deelvraag gebeurt aan de hand van een externe praktijkanalyse in de 
vorm van 29 expertinterviews met opdrachtgevers in de B&U-sector. De vraagstelling in de interviews 
is gebaseerd op de theoretische bevindingen omtrent bouwprocesadvisering bij de keuze voor 
bouworganisatievormen. Hieruit zijn verschillende interpretaties onttrokken. 

Leeswijzer 
In paragraaf 5.1 zal inzicht gegeven worden welke opdrachtgevercategorieen er onderzocht zijn, 
waarom er voor deze afbakening gekozen is en wat de achtergronden van de verschillende 
opdrachtgevercategorieen zijn. Ten slotte zal er tevens dUidelijk worden gemaakt welke 
opdrachtgevers uiteindelijk zijn ge"interviewd, In paragraaf 5.2 worden de ge'interviewde 
opdrachtgevers geanalyseerd en gecategoriseerd op basis van professionaliteit, Vervolgens zal er in 
paragraaf 5.3 geanalyseerd worden wat de relatie is tussen rationaliteit van het keuzeproces en de 
professionaliteit van de opdrachtgever. Daarna zal er in paragraaf 5,4 aangegeven worden hoe 
opdrachtgevers de keuze voor een bouworganisatievorm beleven. welke factoren de keuze voor een 
bouworganisatievorm bepalen en op welke manier dit keuzeproces verbeterd zou kunnen worden, 
T enslotte voigt in paragraaf 5.5 een samenvatting, 

5.1 Categoriser;ng opdrachtgevers 
De praktijkanalyse in dit onderzoek richt zich specifiek op een aantal sectoren die opdrachten 
verstrekken in de B&U-sector. De sectoren die in dit onderzoek onder de loep zijn genomen, zijn de 
zorg. het onderwijs. gemeentelijke overheden en woningcorporaties, Deze afbakening is gemaakt naar 
aanleiding van de speerpuntmarkten die Brink Groep in haar strategische visie (Brink Groep. 2005) 
heeft benoemd. 

Zoals aangegeven in paragraaf 2.5.1 bestaan er verschillende indelingen om opdrachtgevercategorieen 
te definieren. In dit onderzoek wordt de indeling naar professionaliteit gehanteerd die door het EIB is 
opgesteld. Deze indeling levert vier categorieen opdrachtgevers op: 

Type I: 
Type 2: 
Type 3: 
Type 4: 

Loge mate van kennis en vaardigheden en loge mate van innovatiegerichtheid 
Hoge mate van kennis en vaardigheden, maar loge mate van innovatiegerichtheid 
Loge mate van kennis en vaardigheden, maar hoge mate van innovatiegerichtheid 
Hoge mate van kennis en vaardigheden en hoge mate van innovatiegerichtheid 

In dit onderzoek worden type 4-opdrachtgevers als professioneel beschouwd. type 2 als gematigd 
professioneel. type 3 als gering profession eel en tenslotte type I als on profession eel. In bijlage 
13.1 Bijlage J.I (professioneel opdrachtgeverschap volgens EIB). is uitgelegd op welke manier deze 
typering tot stand komt. 

Van belang is het besef dat beide onderdelen, waarmee professioneel opdrachtgeverschap gemeten 
wordt cruciaal zijn voor een rationele afweging voor een bouworganisatievorm. Om een rationeel 
keuzeproces voor bouworganisatievormen te verkrijgen, dienen aile alternatieven en keuzecriteria 
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onderkend en op een goede manier afgewogen te worden. Opdrachtgevers dienen dus een hoge mate 
van kennis&vaardigheden te hebben (type 3 en type 4). 

Daarnaast dienen opdrachtgevers open te staan voor procesinnovatie. omdat men anders dan 
traditioneel tegen een bouwproces aan moet kijken. en open moet staan voor veranderingen. Dit zijn 
naar verwachting de type 2 en 4 opdrachtgevers. die hoog scoren op de schaal van 
innovatiegerichtheid. Type I en type 3 opdrachtgever staan een stuk conservatiever tegenover 
procesinnovatie en dus tegenover veranderingen in het bouwproces. 

De verwachting is dan ook dat type 4 opdrachtgevers (professioneel) het meest rationeel een keuze 
maken. De volgende paragraaf zal inzicht geven welke afbakening in de opdrachtgeverkeuze is gekozen 
en welke partijen uiteindelijk zijn ge·interviewd. 

5.1.1 Afbakening opdrachtgevers en inzicht in ge'interviewde partijen 
Zoals in de voorgaande paragraaf is omschreven richt dit onderzoek zich op opdrachtgevers in de 
zorgsector. onderwijssector, sector van (gemeentelijke) overheidsopdrachtgevers en de sector van 
woningcorporaties. Binnen deze sectoren zijn echter ook weer een aantal opdelingen te maken. Er is 
gekozen bepaalde subgroepen te onderzoeken. Deze keuze wordt in de volgende alinea's 
verduidelijkt. 

Zorgseaor 
De zorgsector be staat uit twee hoofdcategorieen. Dit zijn de crue en de care zorginstellingen. De cure
zorginstellingen zijn gericht op genezing van patienten, zoals ziekenhuizen. revalidatiecentra et cetera. 
In de care-zorginstellingen draait het vooral om de verzorging van bijvoorbeeld hulpbehoevende 
ouderen, langdurig zieken en gehandicapten. Dit onderzoek richt zich aileen op ziekenhuizen en 
instellingen voor de ouderenzorg. Deze keuze is gemaakt, omdat er op deze manier uit zowel de cure
als de care-instellingen inzichten verkregen worden. Tevens is het mogelijk om een beeld te krijgen in 
bouwprocessen van zowel hele complexe opgaven (ziekenhuizen) als van minder complexe 
bouwopgaven (ouderenzorginstellingen). Daarnaast is het van belang dat er binnen beide takken van 
zorg verschillende wetgeving geldt op het gebied van huisvesting. 

Onderwiisseaor 
In de onderwijssector is een bredere indeling te maken. Men heeft binnen de sector te maken met 
primair onderwijs (PO), voorgezet (secundair) onderwijs (VO), beroepsonderwijs en 
volwasseneneducatie (BVE). hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). 
Deze opdeling kan echter, wat betreft huisvesting worden. opgedeeld in twee hoofdgroepen. EEm 
groep waarbij de financiering en budgettering van huisvesting de verantwoordelijkheid is van de 
instellingen zelf (BV, HBO en WO) en een groep waarbij de financiering en budgettering van 
huisvesting via de gemeente verloopt (PO en VO). Deze tweedeling is binnen dit onderzoek 
aangehouden om een representatief beeld te krijgen van de manier waarop binnen het onderwijs 
wordt omgegaan met bouwprocessen. Enerzijds is gekeken naar de ontwikkeling van huisvesting voor 
scholen in het PO en anderzijds naar de huisvesting van scholen in het HBO en WO. 

(Gemeenteli;keloverheden 
De variatie in type overheden is groot. Men kan drie grote overheidsclusters samenstellen: landelijk, 
provinciaal en gemeentelijk. Daarnaast zijn er ook nog een fors aantal semi-overheidsinstellingen. die 
gefinancierd worden met overheidsgeld. De rijksoverheid heeft met de Rijksgebouwendienst (Rgd) 
een huisvestingbedrijf dat zeer vooruitstrevend is op het gebied van bouwprocesinnovatie. Omdat dit 
onderzoek zich focust op opdrachtgevers die nog minder vooruitstrevend zijn. is er voor gekozen 
deze categorie niet te onderzoeken. Provinciale overheden zijn vooral opdrachtgever in de GWW
sector en daarom minder interessant. Binnen dit onderzoek is vooral gekeken naar gemeentelijke 
overheden met uitzondering van een semi-publieke opdrachtgever (AMOLF onderzoeksinstituut). 

Een gemeente heeft verschillende rollen wat betreft huisvesting. Het is gebruiker. eigenaar en tevens 
gebiedsontwikkelaar. Men is dus op verschillende manieren bij verschiUende ontwikkelingen 
betrokken. Gemeentelijke overheden hebben een elgen vastgoedportefeuille waarin nieuwbouw 
plaatsvindt. De gemeente kan een nieuw stadhuis ontwikkelen. een nieuwe bibliotheek bouwen, of 
risicodragend participeren in een gebiedsontwikkeling. Binnen dit onderzoek is gefocust op 
gebouwgebonden ontwikkelingen, waarbij de gemeente als opdrachtgever fungeerde. Er is vooral een 
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verschil tussen grote en kleine gemeenten, waarbij het volume aan bouwopdrachten vaak de oorzaak 
is van de manier waarop een vastgoedorganisatie is ingericht. 

Woningcorporaties 
De sector woningcorporaties wordt in sommige gevallen wei eens als een publieke partij aangeduid. 
Echter een woningcorporatie is een volledig private partij met maatschappelijke 
verantwoordelijkheden, welke zijn vastgelegd in het BBSH. Binnen deze sector zijn er op het gebied 
van nieuwbouwontwikkelingen. verschillen te vinden in de organisatiestructuur van het 
bedrijfsonderdeel dat zich bezig houdt met vastgoedontwikkeling. Er is een trend waarneembaar dat 
woningcorporaties zich steeds meer begeven op het gebied van ontwikkelen van maatschappelijk 
vastgoed. Ze zoeken steeds nadrukkelijker de samenwerking met gemeentes in het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken door het realiseren van (multifunctioneel) vastgoed. 

5.1.2 Aanpak analyse 

Binnen dit onderzoek vindt een kwalitatieve explorerende analyse plaats. Daarom is er voor gekozen 
voor half gestructureerde interviews met 29 opdrachtgevers uit de benoemde sectoren. Voor iedere 
subgroep opdrachtgevers is getracht een voldoende aantal interviews te houden. om een zo 
representatief mogelijk beeld te verkrijgen. 

Hoewel de keuze van de partijen willekeurig is geweest, is er vooral gezocht naar opdrachtgevers in 
de regio Brabant. Indien dit niet toereikend was, is er uitgeweken naar andere regio·s. Het overzicht 
in Bijlage V geeft inzicht in de geinterviewde opdrachtgevers. In totaal zijn er 29 verschillende 
opdrachtgevers en twee overkoepelende partijen geYnterviewd verspreid over 30 afzonderlijke 
interviews. Soms waren dit interviews met een afgevaardigde van de opdrachtgeverorganisatie, soms 
was er sprake van een duo-interview. Gemiddeld hebben de interviews per stuk een tot anderhalf uur 
geduurd. 

Voorafgaand aan het interview heeft iedere ge'interviewde een ontwerp van de vragenlijst ontvangen. 
Deze vragenlijst is niet per definitie punt voor punt afgewerkt. Het heeft als leidraad gediend voor het 
interview om structuur aan te brengen. De betreffende vragenlijst is terug te vinden in Bijlage W. De 
kernelementen waaruit het interview is opgebouwd zijn echter in ieder interview behandeld: 

• Introductie van geinterviewde en opdrachtgeverorganisatie 
• Inzicht in re/evante bouwopdrachten 
• Inzicht in visie over de toepassing van en keuze voor bouworganisatievormen algemeen 
• Inzicht in toepassing van en het keuzeproces voor bouworganisatievormen in de praktijk 
• Inzicht in de toepassing en keuze van adviseurs algemeen 
• Inzicht in visie over de toepassing en keuze van bouwprocesadviseurs bij de keuze voor een 

bouworganisatievorm in de praktijk 
• Inzicht in motieven om adviseur in te schake/en 
• Inzicht in mate van professionaliteit opdrachtgeverschap 
• Inzicht in besluitvorming omtrent aanstelling van (bouwproces)adviseurs 

In dit hoofdstuk wordt de afwegingen bij de keuze voor een bouworganisatievorm en voor de selectie 
van een adviseur behandeld. In hoofdstuk 7 zal worden teruggekomen op de analyse van de 
opdrachtgevers betreffende advisering bij het keuzeproces voor bouworganisatievormen. In dit 
onderdeel van het onderzoek zal in eerste instantie ingaan worden op de bevindingen van het 
keuzeproces voor bouworganisatievormen bij de verschillende opdrachtgevers in de praktijk. Daarbij 
zal een relatie gelegd worden met de mate van professionaliteit van de opdrachtgevende organisatie. 

5.2 Professionaliteit van de opdrachtgevers 
In deze paragraaf zal geanalyseerd worden hoe professioneel de geYnterviewde opdrachtgevers zijn. 
uitgesplitst naar sector. De mate van professionaliteit van de opdrachtgevers blijkt in de meeste 
gevallen het beste uit de context van het gehele interview. Echter. om een maatstaf te haneren. is de 
meetmethode van het EIB gebruikt. Op deze manier kunnen opdrachtgevers op basis van identieke 
criteria worden vergeleken. In Bijlage X is de analyse per opdrachtgever te vinden. Op deze manier 
zijn voor de mate van professionaliteit de volgende resultaten weer te geven: 
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Uit Tabel 18 (Bijlage X) en Figuur 4 en een kwalitatieve analyse van de opdrachtgevers blijkt dat 
partijen die vaak meervoudig opdrachten verstrekken (gemeentelijke overheden, grote 
onderwijsinstellingen, grote zorginstellingen en woningcorporaties) vaak professioneler zijn dan 
partijen die minder frequent opdrachten verstrekken zoals kleine zorginstellingen, een enkelvoudige 
overheidsopdrachtgever en kleine onderwijsinstellingen. Echter, er zit binnen de typeringen ook een 
mate van spreiding. Figuur 5 geeft inzicht in de mate van spreiding binnen de mate van professionaliteit 
van aile opdrachtgevers samen. In Bijlage Z wordt de spreiding per opdrachtgeversector inzichtelijk 
gemaakt. 

5.2.1 Spreiding mate van professionaliteit 

Uit Figuur 4 en Figuur 5 wordt duidelijk dat de meeste opdrachtgevers gering, gematigd of 
onprofessioneel genoemd mogen worden. 18 Van de 29 opdrachtgevers behoren namelijk tot de 
typering 1,2 of 3. II Van de ge'interviewde opdrachtgevers kunnen dus als professioneel beschouwd 
worden op basis van de typering van het EIB. Het is echter bij 8 opdrachtgevers niet duidelijk. Zij 
zouden bij een score van een punt minder op een van de kenmerken al buiten de categorie 
professioneel vallen. De overige drie opdrachtgevers (UMCN, TU/e en Kristal) kunnen 
gebruikmakend van de EIB-typering dUidelijker als professionele partij worden getypeerd. 
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Figuur 5: Spreiding professionaliteit opdrachtgevers totaal (bron: Tabel 17) 

Binnen de groep professionele opdrachtgevers is niet duidelijk een sector aan te wijzen die er in aantal 
uitspringt. Uit Figuur 5 blijkt wei dat de ge'interviewde woningcorporaties qua 
opdrachtgeverprofessionaliteit niet veel voor elkaar onder doen. Ze liggen vrij dicht geconcentreerd 
op de grenzen van kennis&vaardigheden en innovatiegerichtheid. Een uitzondering binnen de 
analysegroep is L'escaut uit Vlissingen. Deze woningcorporatie besteedt aile nieuwbouwactiviteiten uit 
aan een zelf opgerichte ontwikkelmaatschappij waar men gedeeltelijk aandeelhouder van is. De 
corporatie ziet beheer en exploitatie van haar vastgoedbezit als kernactiviteit. 

De spreiding in professionaliteit is bij de ge'interviewde overheidsopdrachtgevers ongeveer gelijk aan die 
van de woningcorporaties. AMOLF, een eenmalige opdrachtgever, vormt hierop een uitzondering. De 
variatie voor de sectoren onderwijs en zorg is groter. Men zou dus kunnen stellen dat 
woningcorporaties en overheidsopdrachtgevers structureel professioneler zijn dan de andere 
sectoren. Dit klinkt aannemelijk, omdat woningcorporaties bouwen vaak als kernactiviteit beschouwen 
en dus regelmatig opdrachten verstrekken. Gemeentelijke opdrachtgevers hebben vanuit 
maatschappelijke verplichting vaak ook een regelmatige stroom aan opdrachten, waardoor een 
professionele organisatie van toegevoegde waarde is. 

Bij de zorgopdrachtgevers en de onderwijsopdrachtgevers is de professionaliteit erg afhankelijk van de 
grootte van de huisvestingsorganisatie. In het geval van een duidelijke bouwopgave voor de komende 
jaren heeft men in een aantal gevallen bewust expertise in huis gehaald om deze bouwopgave te 
verwezenlijken. Zo hebben zowel de Fontys Hogescholen, TU/e als de UMCN St. Radboud een grote 
vastgoedportefeuille en bouwopgave voor de komende decennia. Daarvoor is een professionele 
organisatie op poten gezet. De Avans Hogeschool en de UvT richt men project een kleinschalig 
projectteam/bureau op, waarbij de opdrachtgever vooral acteert als een regieorganisatie die 
managementtaken uitbesteedt. 

5.3 Professionaliteit vs. rationaliteit keuzeproces 
Uit de voorgaande paragraaf is dUidelijk geworden dat de opdrachtgevers een grote mate van 
spreiding qua professionaliteit vertonen. Er zijn vier verschillende categorieen te typeren. Voor dit 
onderzoek is van belang te analyseren wat de relatie tussen professionaliteit en rationaliteit van het 
keuzeproces voor bouworganisatievormen is. T evens zal geanalyseerd worden of er een relatie is 
tussen rationaliteit van het keuzeproces en de sector. 
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5.3.1 Bekendheid van opdrachtgevers met bouworganisatievormen 

Om een rationele keuze te garanderen, is het noodzakelijk dat men bekend is met aile alternatieven. 
In Figuur 6 en in Figuur 7 wordt daarom de bekendheid met het keuzepalet aan 
bouworganisatievormen weergegeven. ingedeeld naar professionaliteit en sector. 

Uit een analyse naar de bekendheid blijken 22 opdrachtgevers bekend te zijn met het keuzepalet aan 
bouworganisatievormen. Uit de voorgaande bevindingen is gebleken dat eveneens 22 van de 29 
ge'interviewde opdrachtgevers innovatiegericht zijn. Dit duidt er op dat deze groep opdrachtgevers 
openstaat v~~r de toepassing van nieuwe bouworganisatievormen. Echter. de groep opdrachtgevers 
die bekend is met aile bouworganisatievormen is niet in aile gevallen dezelfde groep innovatiegerichte 
opdrachtgevers. Er is dus geen relatie tussen innovatiegerichtheid en bekendheid met het keuzepalet. 

Zichtbaar is dat opdrachtgevers met een hoge score op kennis&vaardigheden (typen 2 en 4) 
logischerwijs allen het volledige keuzepalet kennen. De ge'interviewde opdrachtgevers die onbekend 
zijn met het keuzepalet scoren allen laag op kennis&vaardigheden (typen I en 3). Bekendheid met de 
keuzemogelijkheid v~~r bouworganisatievormen vertoont dus wei relatie met de mate van 
kennis&vaardigheden over opdrachtgeverschap. 

Figuur 6: Bekendheid keuzepalet 
bouworganisatievormen naar professionaliteit 
(Bron: Tabel 19) 

5.3.2 Rationaliteit keuzeproces 

Figuur 7: Bekendheid keuzepalet 
bouworganisatievormen naar sector (Bron: Tabel 20) 

Een voorwaarde om een rationeel keuzeproces te doorlopen. is dat men zoveel mogelijk alternatieven 
meeneemt bij de keuze en deze allen objectief afweegt aan de hand van vooraf opgestelde criteria. 
Onbekendheid met de mogelijke alternatieven leidt tot een irrationeel keuzeproces. tenzij 
opdrachtgevers deze onbekendheid elimineren door het gebruik van een externe adviseur die dit 
keuzeproces begeleidt. 

Figuur 8 en Figuur 9 geven aan dat 6 van de 29 ge'interviewde opdrachtgevers een rationeel 
keuzeproces voor bouworganisatievormen doorlopen. Uit de analyse is gebleken dat vijf van deze 
partijen intern een rationele keuze maken en een opdrachtgever deze keuze extern heeft laten 
begeleiden. De vijf opdrachtgevers die intern een rationele keuze maken. zijn allen te typeren als 
professioneel (type 4). Van deze vijf opdrachtgevers zijn er twee overheidsopdrachtgevers. een 
woningcorporatie. een zorgopdrachtgever en een onderwijsopdrachtgever (gemeente Midde/burg, 
gemeente Eindhoven, Wonen Breburg, UMCN St Radboud en Fontys Hogescho/en). 

De enige opdrachtgever (Gemini Ziekenhuis) die een rationele keuze extern heeft laten begeleiden is 
een type 3 opdrachtgever met een speciale achtergrond. Het project van deze opdrachtgever namelijk 
een proefproject vanuit PSIBouw om het principe achter Living Building Concept (LBC) in te praktijk 
te brengen. Zie hiervoor ook het artikel in Bijlage AA. 
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Figuur 8: professionaliteit ¥s. rationaliteit van keuze 
voor bouworganisatievorm (bron: Tabel 21) 

Figuur 9: sector vs. rationaliteit van keuze voor 
bouworganisatievorm (bron: Tabel 22) 

5.3.3 Relatie tussen rationaliteit en professionaliteit 

Ais we de stelling uit paragraaf 2.5.12 aanhouden dat rationaliteit positief be'invloed wordt door 
professionaliteit zou dit betekenen dat in het meest gunstige geval I I van de 29 opdrachtgevers (bijna 
40 procent) deze keuze rationeel zou maken. Uit de voorgaande analyse blijkt deze hypothese niet van 
toepassing te zijn. Minder dan de helft (5 van de II) van de professioneel getypeerde opdrachtgevers 
maakt de keuze namelijk rationeel. Daarentegen is het wei zo dat een grote meerderheid van de 
opdrachtgevers. die een rationeel proces doorlopen. als professioneel (type 4) ingedeeld is. De enige 
uitzondering is zoals geschetst. het bijzondere geval van het Gemini ziekenhuis. 

Op basis van bovenstaande analyse zou gesteld kunnen worden dat professionaliteit een voorwaarde 
is voor een rationeel keuzeproces. maar geen voorspellende factor. Daamaast kan het ook zo zijn dat 
een rationeel keuzeproces niet intern, maar door een externe partij wordt begeleid. Op dat moment 
is de opdrachtgever in de EIB-typering niet getypeerd als professioneel. Echter. het besef dat men 
deze taak uit dient te besteden zou ook als professioneel kunnen worden gezien. 

5.4 Hoe beleven opdrachtgevers de keuze voor een bouworganisatievorm? 
Nu inzichtelijk is gemaakt hoe de relatie tussen professionaliteit en het keuzeproces zich verhoudt, is 
het noodzakelijk te achterhalen hoe opdrachtgevers de keuze voor een bouworganisatievorm maken. 
Dit zegt namelijk iets over de manier hoe opdrachtgevers be'invloed kunnen worden in het 
rationaliseren van het keuzeproces. Uit Figuur 10 blijkt dat er acht opdrachtgevers zijn (27%) die 
denken rationele keuzes te maken. Een proces waarbij aile alternatieven aan de hand van vooraf 
gestelde keuzecriteria objectief zouden moeten worden afgewogen. 

Uit de interviews is echter gebleken dat twee van deze acht opdrachtgevers slechts een beperkt aantal 
bouworganisatievormen overwegen en dus geen volledig rationeel proces doorlopen. De overige 21 
opdrachtgevers (73%) maken eveneens een irrationele afweging. Deze afweging kan bewust of 
onbewust van een mogelijke keuze plaats vinden. Van deze 21 opdrachtgevers. zijn er 14 zich bewust 
en 7 onbewust van een keuze. 
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Figuur 10: BeleYing keuze yoor bouworganisatieyorm naar professionaliteit (bron: Tabel 23) 

5.4.1 Redenen YOOI'" de afweging pel'" type besluitvol"'mel'" 

Het is belangrijk duidelijkheid te krijgen over de redenen waarom een bepaalde afweging voor een 
bouworganisatievorm maakt. Op deze manier kan inzicht worden verkregen in de problematiek 
rondom rationele besluitvorming voor bouworganisatievormen en waardoor het keuzeproces wordt 
gerationaliseerd. Er kunnen onder de ge'interviewde opdrachtgevers drie typen besluitvormers 
worden onderscheiden. 

Rationele besluitvormers (of wei intern, of wei externe ondersteuning) 
De 6 opdrachtgevers die een rationeel keuzeproces voor bouworganisatievormen volgen, hebben 
allen het besef dat ieder bouwproject uniek is. Deze uniciteit van een project zorgt ervoor dat ieder 
project een eigen risicoprofiel heeft. Dit risicoprofiel vinden opdrachtgevers in deze categorie 
bepalend voor de bouworganisatievorm. De ene opdrachtgever voigt een meer gestructureerde 
manier van afwegen dan de andere. Echter, allen houden op een bepaalde manier rekening met de 
projectspecifieke, interne en externe context, die in hoofdstuk 4 aan de orde zijn geweest. 

Irrationele besluitvormers met bewustzijn voor alternatieven 
Er zijn 2 opdrachtgevers die den ken een rationele keuze te maken, maar dit niet doen. Daarnaast zijn 
er 14 opdrachtgevers die weten dat er een keuze te maken is, maar dit niet rationeel doen. Er is dus 
een meerderheid van 16 opdrachtgevers die wei (een gedeelte van) het keuzepalet aan 
bouworganisatievormen kent, maar desondanks bewust of onbewust geen rationele keuze maakt. 

De varieteit in redenen die wordt gemaakt binnen deze groep opdrachtgevers is enorm, waarom er 
wei of geen rationele keuze. Vaak is er sprake van gebondenheid aan een bepaalde 
bouworganisatievorm op basis van een van onderstaande factoren: 

• Kerncompetentie. Het kan zo zijn dot opdrachtgevers projecten ontwikke/en als kerncompetentie zien 
en de organisatie volledig hebben ingericht om een tradition eel proces te door/open. Dit is vooral in het 
geval bij de woningcorporaties. Hier zal verandering in het proces aileen plaatsvinden indien de 
strategische visie verandert en de organisatie anders wordt opgezet 

• Aanbesteding. Bij overheidsopdrachtgevers sWit men op een aanbestedingsreglement wat in de ogen 
van de opdrachtgever de keuze voor meerdere bouworganisotievormen belemmert Dit is in de meeste 
gevallen onterecht, omdat men iedere bouworganisatievorm in ieder type aanbesteding kan uitvoeren. De 
echte oorzaak ligt in het feit dot men de budgettering voor bepaalde projecten door het college van 
bestuur en de gemeenteraad moet krijgen. Deze beslist dan liever op basis van tekeningen (tradition eel), 
omdot men geen grip kan krijgen op een function eel eisenpakket 
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• Complexiteit, Evenzo kan het zijn dat de ontwikke/ing vanwege meervoudig ruimtegebruik of 
veeleisende gebruikers dusdanig complex is dat de opdrachtgever geen extra complexiteit kan gebruiken 
(ziekenhuizen, scholen). De toekomstige gebruikers van de ontwikke/ing kunnen hun eisen niet dusdanig 
functioneel specifkeren op een manier dat men het gevoel krijgt dat de ontwikke/ing ook daadwerke/ijk 
gaat geven wat men vraagt. Men wil besluiten op basis van tekeningen. 

• Grondpositie. T evens kan het ook nog zo zijn dat men vanwege de grondpositie bij de ontwikkeling 
gebonden zit aan een ontwikke/ende partij. Vanwege een grondpositie kan de opdrachtgever een contract 
met een ontwikkelaar of woningcorporatie hebben (brede scho/en, zorginstellingen, woningcorporatie) 
verplicht via deze partij te ontwikke/en. 

• Select oontol olternotieven en keuzecr;terio. Daarnaast kan het ook nog zijn dat men denkt aile 
opties of te wegen, maar uiteindelijk een keuze maakt op basis van een select aantal alternatieven 
(satisficing model, zie Bijlage 0.2). Tevens zijn opdrachtgevers zich niet altijd bewust van aile denkbare 
keuzecriteria die meegenomen zouden kunnen worden in de afweging voor een bouworganisatievorm. 

• Gekozen odv;seur. Bij meerdere geinterviewde partijen was een adviseur in de vorm van een 
architectenbureau, bouwmanagementbureau, of gespecialiseerde aanbestedingsdeskundige 
verantwoordelijk voor het voorbereidende werk waarop de uiteinde/ijke keuze werd gebaseerd. De 
ondeskundige opdrachtgevers kiezen vaak de optie die de adviseur als meest wenselijke voorstelt Het 
blijkt dat deze keuze dan vaak een tradition eel proces is. 

Irratione/e besluitvormers zonder bewustzijn voor alternatieven 
In de gevallen dat opdrachtgevers vooraf niet gebonden zijn aan een bepaald proces zijn de 
opdrachtgevers vrijwel altijd onvoldoende bekend met verschillende alternatieven en keuzecriteria 
voor bouworganisatievormen. Opdrachtgevers weten niet wat de voor- en nadelen van de 
verschillende alternatieven zijn, welke criteria er bij de verschillende alternatieven gelden, en hoe men 
daar een gedegen afweging in kan maken. Opdrachtgevers zoe ken daarom ook in de meeste gevallen 
naar een adviseur die hen kan begeleiden tijdens het gehele bouwproces. Vaak is de eerste stap die 
men dan maakt, het zoeken van een architect. 

5.4.2 Verbeteringen voor het keuzeproces voor bouworganisatievormen 
In de vorige paragraaf zijn verschillende redenen genoemd die die de rationaliteit van het keuzeproces 
voor bouworganisatievormen bij de ge'interviewde opdrachtgevers bepalen. In deze paragraaf worden 
voorstellen gedaan die het keuzeproces verder kunnen rationaliseren. 

Ratione/e besluitvormers (of weI intern, of weI externe ondersteuning) 
Uit de analyse is gebleken dat de deze groep opdrachtgevers een rationeel keuzeproces doorloopt. 
Tevens is gebleken dat er binnen deze groep een variatie in aanpak zit. Verschillende opdrachtgevers 
kunnen het afwegingsproces meer structureren. Een protocol zou hierbij als hulpmiddel kunnen 
dienen. Binnen dit protocol zouden aile mogelijke alternatieven aan de hand van aile mogelijke 
keuzecriteria de revue moeten passeren om een zo rationeel mogelijk keuzeproces te garanderen. 

Irratione/e besluitvormers met bewustzijn voor alternatieven 
De factoren die naar voren zijn gekomen om bewust of onbewust geen rationele afweging te maken 
zijn ook terug te vinden in de belemmeringen voor ge'integreerd uitbesteden uit paragraaf 4.3. Een 
aantal factoren zijn moeizaam te veranderen, zoals de factoren kerncompetentie en grondpositie. Ais de 
organisatie een strategische keuze maakt om een traditionele organisatie aan te houden, is dit lastig te 
veranderen. Tevens kan men als opdrachtgever weinig veranderen aan de machtspositie van een partij 
die grondpositie heeft. Dan is de opdrachtgever automatisch gebonden aan de aanpak die de 
grondbezitter voor ogen staat. 

Andere factoren zijn echter makkelijker te veranderen en daar zijn dus verbeteringen in door te 
voeren. De opdrachtgever moet het inzicht krijgen dat een aanbestedingsreglement niet altijd vast 
hoeft te worden gecombineerd met een traditionele bouworganisatievorm. Daarnaast zou de 
complexiteit verminderd kunnen worden door de gebruikers van een ontwikkeling ervan te 
overtuigen dat opdrachtgevers niet hoeven te sturen op basis van tekeningen, maar op basis van 
functionele wensen en eisen. Vervolgens is het natuurlijk een vereiste dat opdrachtgevers zich bewust 
worden van het volledige keuzepalet aan bouworganisatievormen en de afwegingscriteria. 

Daaropvolgend is het wenselijk dat een opdrachtgever die geen handen en voeten kan geven aan 
bovengenoemde verbeteringen zich laat begeleiden door een adviseur om een rationelere keuze te 
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maken. Het is dan echter wei noodzakelijk dat deze adviseur wei een rationeel afwegingsproces kan 
faciliteren. Er is namelijk gebleken dat zelfs adviseurs niet altijd een rationeel keuzeproces faciliteren. 
Daarvoor zijn twee oorzaken te noemen: 
• Gebrek aan kennis en expertise. Ten eerste zijn niet aile adviseurs in staat een afweging te maken, 

omdat ze zelf niet kundig genoeg zijn op dat gebied. Er is te weinig kennis en ervaring met 
verschillende alternatieven en keuzecriteria. 

• Belang bij tradition eel bouwproces. Een andere reden is dat adviseurs vaak baat hebben bij het 
traditionele bouwproces. De organisaties van de architecten- of adviesbureaus zijn namelijk 
ingericht op aile mogelijke zaken die bij een traditioneel proces komen kijken. De bureaus kunnen 
dus meer diensten verkopen aan een opdrachtgever in een traditioneel bouwproces. Voor een 
'traditionele adviseur' is het daarom aantrekkelijker traditioneel te blijven adviseren. 

Ais een opdrachtgever een adviseur inschakelt voor het begeleiden van het keuzeproces voor een 
bouworganisatievorm is het van belang dat de opdrachtgever nagaat of de adviseur geschikt is om een 
rationeel keuzeproces te faciliteren. Architecten, en meer traditionele adviseurs zijn dan minder 
geschikt. Het is verstandiger te zoeken naar een adviseur die onafhankelijk en objectief kan adviseren. 
De opdrachtgever moet zich dus altijd bewust zijn van het feit dat een traditioneel proces in de 
meeste gevallen voor een adviseur het meest aantrekkelijk is. 

Irrationele besluitvormers zonder bewustzijn voor alternatieven 
De groep opdrachtgevers die zich onbewust is van een mogelijke keuze voor een 
bouworganisatievorm is evenals de voorgaande groep gebaat bij een adviseur die hen begeleidt bij de 
keuze voor een bouworganisatievorm. Wat echter uit deze groep naar voren komt, is dat de gekozen 
adviseur vaak de architect is. Een onervaren opdrachtgever denkt dat een architect de partij is om een 
bouwproces te laten begeleiden. 
Een architect heeft van aile adviseurs echter de grootste baat bij een traditioneel proces, omdat in een 
tradition eel proces de architect gedurende het gehele bouwproces aan de opdrachtgeverzijde 
betrokken blijft bij het project. In eerste instantie vooral als begeleider van het ontwerpproces, in een 
later stadium vaak als kwaliteitsbewaker van de bouw. 

5.5 Somenvotting 
Om de geschetste theorie te analyseren is in dit onderzoek een gevarieerde onderzoeksgroep 
samengesteld. Het betreft een mix van opdrachtgevers uit de B&U-sector. Daarbij zijn uit de 
zorgsector opdrachtgevers uit de cure (ziekenhuizen) en de care (verzorgingshuizen) geanalyseerd. Uit 
de onderwijssector opdrachtgevers uit het primair onderwijs en uit het HBOIWO. Vervolgens zijn er 
vooral gemeentelijke overheden geanalyseerd. En tenslotte bestaat de onderzoeksgroep uit 
woningcorporaties. De kwalitatieve data die voor dit explorerende onderzoek zijn gebruikt, zijn 
verkregen door het houden van halfgestructureerde open interviews. 

Professionalitelt 
Uit de interviews is gebleken dat volgens de EIB-typering II van de 29 geanalyseerde opdrachtgevers 
professioneel zijn. Dit zijn in de meeste gevallen meervoudige opdrachtgevers. Enkelvoudige 
opdrachtgevers kunnen als minder profession eel worden aangemerkt. Woningcorporaties en 
gemeentelijke overheden zijn als opdrachtgever over het algemeen als professioneel te typeren. In 
het onderwijs en de zorg is de professionaliteit in zijn algemeenheid erg afhankelijk van de schaal van 
de instelling en de bouwopgave waarmee men mee te maken heeft. Hoe groter de instelling, hoe 
groter de huisvestingstak en hoe groter de mate van professionaliteit. 

Professionaliteit vs. rationaliteit 
Er is een aanname gedaan dat professionaliteit van de opdrachtgever een relatie heeft met rationaliteit 
van de afweging voor bouworganisatievormen. Daarvoor is bekendheid met het keuzepalet voor 
bouworganisatievormen en de afwegingscriteria een voorwaarde. 22 Van de 29 opdrachtgevers 
kennen het keuzepalet. Daarbij behoren aile opdrachtgevers die hoog scoren op het onderdeel 
kennis&vaardigheden. Innovatiegerichtheid vertoont geen zichtbare relatie met bekendheid van het 
keuzepalet. 

Uiteindelijk blijken 6 opdrachtgevers de keuze voor een bouworganisatievorm rationeel te maken. 
Daarvan zijn er 5 die dit keuzeproces intern doorlopen. Deze opdrachtgevers zijn allen als 
profession eel te typeren. Elm opdrachtgever heeft het rationele keuzeproces door een extern 
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adviseur heeft laten begeleiden. Men kan dus stellen dat professionaliteit een voorwaarde is voor 
rationaliteit, maar geen voorspellende factor. Tevens zou er gesteld kunnen worden dat het besef van 
een opdrachtgever om bij geringe kennis&vaardigheden een extern adviseur in te schakelen ook 
profession eel is. 

Redenen voor afweging 
De opdrachtgevers die een rationele keuze maken doen dit op basis van een risicoprofiel dat gemaakt 
wordt aan de hand van de projectspecifieke, interne en externe context. Dit gaat bij de ene 
opdrachtgever gestructureerder dan bij de andere. De opdrachtgevers die bekend zijn met het 
keuzepalet maar toch een irrationele keuze maken zijn vaak gebonden aan een bouworganisatievorm 
vanwege de factoren: kerncompetentie, aanbesteding, complexiteit, grondpositie, select aantal meegewogen 
alternatieven en gebruikte keuzecriteria en gekozen adviseur. Ten slotte bestaat er een groep 
opdrachtgevers die irrationeel een keuze maakt, omdat ze totaal onbekend is met het keuzepalet en 
de keuzecriteria. Samengevat betreft het de volgende opdrachtgevertypen: 

• Ratione/e besluitvormers (ofwel intern, of wei &terne ondersteuning) 
• Irrationele besluitvormers die wei bekend zijn met het keuzepalet bouworganisatievormen 
• Irrationele besluitvormers die onbekend zijn met het keuzepalet bouworganisatievormen. 

Verbeteringen 
Er zijn bij de drie genoemde groepen opdrachtgevers verbeteringen te bedenken om het keuzeproces 
voor bouworganisatievormen verder te rationaliseren. De rationele besluitvormers zouden meer 
structuur kunnen aanbrengen door het invoeren van een protocol voor het doorlopen van het 
keuzeproces voor bouworganisatievormen. De groep opdrachtgevers die gebonden is aan een aantal 
factoren. waardoor men ondanks bekendheid met het keuzepalet toch een irrationele keuze maakt. 
kunnen ook veranderingen doorvoeren. Het zal echter moeilijk zijn om de oorzaken kerncompetentie 
en grondpositie te veranderen. De andere factoren kunnen makkelijker veranderd worden. Een extern 
adviseur die een rationeel proces waarborgt. kan hierbij een nuttig instrument zijn. Voor de groep 
opdrachtgevers die geen besef hebben van een mogelijke keuze voor een bouworganisatievorm kan 
een adviseur ook nuttig zijn. Het is wei zaak een adviseur te kiezen die geen belang heeft bij een 
bepaalde bouworganisatievorm en daardoor garant staat voor een rationeel keuzeproces. 
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6 Advisering bij besluitvormingsprocessen 
Uit het voorgaande hoofdstuk is gebleken dat een besluitvormingsproces om te komen tot een 
bouworganisatievorm bij een opdrachtgever niet altijd rationeel verloopt. Het zou een aantal stappen 
moeten doorlopen om het (beperkt) rationeel te laten zijn. Zoals in hoofdstuk 4 naar voren is 
gekomen bestaan deze stappen uit: behoefteherkenning, het zoeken naar informatie, het wegen van zoveel 
mogelijk a/tematieven en het maken van een keuze op basis van objectieve keuzecriteria. De mate waarin 
de opdrachtgever tijdens het zoeken naar informatie aile alternatieven boven water krijgt en aan de 
hand van vooraf opgestelde keuzecriteria afweegt, bepaalt in grote mate de rationaliteit van de keuze 
voor een bouworganisatievorm. 

Bij deze keuze heeft een opdrachtgever te maken met strategische en met tactische interne. externe 
en projectfactoren. De keuzecriteria die een rol spelen bij de keuze voor een bouworganisatievorm 
zijn genoemd in hoofdstuk 4, waarin de overwegingen bij ge'integreerd uitbesteden aan bod zijn 
gekomen. Uit de praktijk analyse blijkt dat de afweging voor een bouworganisatievorm niet door aile 
opdrachtgevers rationeel gemaakt kan worden. 

Er blijft sprake van asymmetrische informatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Uit 
hoofdstukken 4 en 5 is gebleken dat dit heeft te maken met onzekerheid en beperkte rationa/iteit bij de 
opdrachtgever en de mogelijkheid van opportunisme en misbruik van k/eine aantallen aanbieders bij de 
opdrachtnemer. Dit uit zich in de praktijk in een gebrek aan kennis over de alternatieven en de 
keuzecriteria. Om deze onzekerheden te reduceren kan men kiezen om niet anders te gaan 
organiseren en dus traditioneel te blijven werken. 

De opdrachtgever kan echter ook op zoek gaan naar meer informatie om de onzekerheden weg te 
nemen. Een van deze externe informatiebronnen is de bouwprocesadviseur. waar binnen dit 
onderzoek de focus op ligt. Binnen dit hoofdstuk staat de volgende deelvraag centraal: 

Leeswijzer 
Om deze vraag te beantwoorden zullen in dit hoofdstuk in de eerste paragraaf de algemene 
achtergronden omtrent advisering worden uitgediept (§ 6.1). Vervolgens wordt in paragraaf 6.2 
aangegeven hoe de vraag naar advies en adviseurs tot stand komt. In paragraaf 6.3 worden de 
verschillende vormen van advies en rollen van adviseurs uitgelegd. Daarna zal in paragraaf 6.4 worden 
uitgelegd waaraan een effectief en succesvol adviseringstraject moet voldoen. In paragraaf 6.5 zal 
aangegeven worden hoe adviseurs opdrachtgevers kunnen be'invloeden. Ten slotte voigt in § 6.6 een 
samenvatting van dit hoofdstuk. 

6.1 Advisering algemeen 
Besluitvorming bij opdrachtgevers vindt zelden op individueel niveau of in gelijkwaardige groepen 
plaats. In de meeste gevallen is er sprake van een bepaalde hiikarchie waarbij €len persoon uiteindelijk 
beslist op basis van ingewonnen adviezen. Een adviseur kan een opdrachtgever be'invloeden met het 
gegeven advies. Volgens Bonnaccio en Dalal (2006) omschrijven de meeste studies advies als: 

"Een aanbeveJing van de adviseur die een bepaaJde optie begunstigd". 
Definitie 7: Advies (Bonnaccio en Dalal, 2006) 

Dit impliceert dat er een bepaalde manier richting gegeven wordt aan de keuze van de opdrachtgever. 
De adviseur be'invloedt op deze manier de opdrachtgever. Zoals ook al in hoofdstuk 3 aangegeven, 
zijn er meerdere onderzoeksgebieden die naar deze manier van besluitvorming hebben gekeken en 
daaraan theorierichtingen hebben gekoppeld, zoals de 'small group'-theorie en de 1udge-advisor'-theorie 
OAS-theorie). De JAS-theorie komt veelvuldig terug in de literatuur omtrent 'advice-giving' en 'advice
taking' bij besluitvorming. 
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De oorzaak van het inwinnen van advies ligt in de eerder genoemde asymmetrische 
informatieverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Vanwege onzekerheid en de beperkte 
rationaliteit zal de besluitvormer op zoek gaan naar advies om deze onzekerheid te reduceren en de 
keuze daardoor rationeler te laten veri open. In dit onderzoek staat de relatie tussen opdrachtgever en 
bouwprocesadviseur centraal. Daarom is de JAS-theorie een toepasbare theorie binnen dit 
onderzoek. Er wordt gekeken naar mogelijkheden van een bouwprocesadviseur bij het rationaliseren 
van een keuze voor een bouworganisatievorm. Binnen dit onderzoek wordt er gefocusseerd op het 
gebruik en de input van een adviseur en het proces tussen de adviseur en de besluitvormer op het 
gebied van advisering omtrent bouworganisatievormen. 

Harvey en Fisher (1997) stellen dat bij de uiteindelijke beslissing externe jnformatie (advies) met 
interne informatie (eigen vlsle) gecombineerd wordt. De interne informatie bestaat voor het grootste 
gedeelte uit eigen voorkeuren van de besluitvormer. Volgens Kray (2000) doen adviseurs daarnaast 
meestal aanbevelingen die de voorkeur genieten van de meeste besluitvormers. Dit komt het 
rationaliseren van het beslujtvormingsproces njet altijd ten goede, omdat een adviseur in dit geval niet 
geheel objectief naar aile alternatieven kijkt. Block (200 I) stelt dat het gebruik van val ide gegevens een 
belangrijke oorzaak van verwarring, onzekerheld en inefficientle bij probleemoplossing wegneemt. 
Voor optimale rationallsatie van het keuzeproces is het beter om niet altijd in het straatje van de 
besluitvormer te adviseren. 

6.1.1 De adviseur 

In hoofdstuk 3 is aangehaald dat de meeste, zo njet aile, belangrijke beslujten binnen een organisatie 
nlet door een persoon aileen worden gemaakt. Er is vaak een beslissende eenheid binnen een 
organisatie, waarvan meerdere personen lid zijn die bij de beslissing betrokken worden. Dit wordt de 
decision making unit (DMU) of het buying center genoemd. Uiteindelijk zal er rol zijn die als definitieve 
besluitvormer wordt getypeerd: de beslisser. Verhage (2004) stelt dat er binnen een DMU zeven 
rollen te onderscheiden zljn. In de volgende tabel worden deze weergegeven: 

Rol binnen DMU Taak 
Initiator Neemt het initiatief voor besluitvormingsproces 

Be'invloeder Verstrekt informatie bij het evalueren van de beschikbare alternatieven 
Adviseur Vergroot aantal te overwegen alternatieven 

Gatekeeper Beheerst stroom van informatie 
Beslisser Bepaalt welk altematief er gekozen wordt 

Uitvoerder Voert het gekozen altematief uit 
... -

Gebruiker Gebruikt het gekozen altematief 
Tabel 3: Rollen In een DMU (Verhage, 2004) 

Het kan zijn dat meerdere rollen door een persoon worden vervuld. Tevens kan een rot door 
meerdere personen worden ingevuld. Dit is afhankelijk van hoe de beslultvorming binnen de 
organisatle is vormgegeven. 

De rollen van initiator, beslisser en gebruiker worden vaak intern blnnen de organisatie lngevuld. De 
rollen van beihvloeder, adviseur, gatekeeper en uitvoerder kunnen intern, maar ook extern ingevuld 
worden. Deze personen kunnen invloed uitoefenen op het ulteindelijke besluit van de besllsser. Voor 
dit onderzoek is het interessant om te weten welke rol de adviseur in dit proces speelt. 

Verhage (2004) schetst de taak van adviseur als hulp bij het vergroten van de alternatieven. In de 
praktijk zorgt een adviseur niet aileen voor het vergroten van het aantal alternatieven. Volgens Yaniv 
(2004) kan een adviseur helpen ontbrekende informatie aan te vullen, alternatieven aan te geven of als 
klankbord te dienen voor de besluitvormer. Daarom wordt in dit onderzoek de definitie van Sniezek 
en Buckley (1995) gebruikt die de taak van een adviseur definieren als: 

"Het formu/eren van afwegingen of het aanbeve/en van altern 
daarvan . persoon in de rol van de besluitvormer" 

In dit onderzoek wordt er vanuit gegaan dat de bouwprocesadviseur de externe rollen van beihvloeder, 
adviseur, gatekeeper en uitvoerder kan vervullen. De bouwprocesadviseur houdt zich dus niet aileen 
bezig met het vergroten van het aantal te overwegen alternatieven, maar bouwprocesadviseurs 
kunnen tevens zorgen voor de beheersing van de stroom aan informatie en tevens kan de 
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bouwprocesadviseur als uitvoerder van het genomen besluit ingeschakeld worden. Dit is afhankelijk 
van de adviesrelatie die is overeengekomen tussen opdrachtgever en adviseur. 

Een adviesrelatie heeft volgens De Caluwe en Stoppelenburg (2003) zeven kenmerken: vrijwillige relatie, 
tijdelijke relatie, buitenstaanderpositie, adviseurs adviseren, opdrachtgevers leren, adviseurs hanteren 
professionele methoden en kennisbestanden en onafhankelijkheid. De adviseur kan zoals gesteld in 
verschillende actoren schuil gaan. Te denken valt aan interne personen, collegaopdrachtgevers, 
ingehuurde professionals (accountant of jurist), maar ook de extern ingehuurde adviseur. 

6.1.2 Fasering advieswerk 

Een adviestraject doorloopt ruwweg een aantal stappen. De Caluwe en Stoppelenburg (2002) stellen 
dat adviesprocessen vijf fasen doorlopen. De contact- en contractfase (I), de dataverzameling- en 
diognosefase (2), de fase van oplossingen ontwikke/en, alternatieven afwegen, terugkoppe/ing en besluit over 
de oanpak (3), de implementatiefase met varierende betrokkenheid (4) en ten slotte de fase waorin de 
afsluiting, evaluatie, eventue/e follow-up en/of rapportage aan de orde komt (5). Deze indeling komt in 
sterke mate overeen met het besluitvormingsproces dat door de opdrachtgever doorlopen wordt. 

Er wordt bij de indeling van De Caluwe en Stoppelenburg (2002) vanuit gegaan dat de adviseur bij aile 
fasen betrokken is. Het is echter goed mogelijk dat de adviseur aileen gevraagd wordt in een 
specifieke fase advies uit te brengen. Jungermann (1999) haalt een vergelijkbare fasering aan die 
opgedeeld is in vier modules. De eerste fase van contact en contract wordt in de indeling van 
Jungermann (1999) overgeslagen. Deze fasering is dus ook van toepassing op advies, waarbij geen 
contract wordt gesloten. De fasering is in de volgende figuur weergegeven: 

Figuur I I: Modules van advies geven en nernen (Jungerrnann, 1999) 

In de eerste module wordt er vanuit de opdrachtgever of vanuit de adviseur een probleem 
gedefinieerd. Vervolgens wordt door de adviseur informatie verstrekt over het probleem van de 
opdrachtgever. Tijdens ontlokking van kennis door de adviseur bij de opdrachtgever probeert de 
adviseur de behoeften, doelen en waarden van opdrachtgever te weten te komen. In de tweede 
module worden er vervolgens een of meerdere alternatieven door de adviseur bepaald. Jungermann 
(1999) stelt dat adviseurs in de meeste gevallen in deze fase een voorkeursalternatief wilen proberen 
te bepalen. Daarna wordt dit alternatief in module 3 aan de opdrachtgever voorgelegd. Hierbij wordt 
de keuze van het alternatief voorzien van argumentatie. Vervolgens wordt er in de laatste fase door 
de opdrachtgever besloten of het advies gebruikt of verworpen wordt. leder advies doorloopt de 
meeste van deze stappen, wat niet inhoudt dat ieder advies gelijk is. 

6.2 Ontstaan van advieswerlaaamheden 
Waarom opdrachtgevers overgaan tot het inschakelen van een adviseur en een keuze maken voor een 
bepaalde adviseur wordt in de volgende paragraaf dUidelijk gemaakt. 
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6.2.1 Redenen voor inwinnen advies 

Er zijn verschillende redenen aan te wijzen. waarom een externe adviseur ingeschakeld wordt. In 
essentie hebben adviseurs twee mogelijke bijdragen voor een opdrachtgever: deskundigheid en kennis 
en de rol van onafhankelijke derde partij of buitenstaander. Steeds vaker komt het ook voor dat 
opdrachtgevers er bewust voor kiezen bepaalde kennis niet in huis te halen. maar dit uitbesteden aan 
adviseurs. Dit is dezelfde benadering als bij de kerncompetentiebenadering die eerder in dit rapport 
aan de orde is geweest. 

De belangrijkste reden van een besluitvormer om advies in te winnen is volgens Sniezek en Buckley 
(2005) de behoefte om de beoordeling te verbeteren. Daarnaast is het idee dat advies zal help en om de 
besluitvorming te verbeteren volgens Yaniv (2004) ook een reden om advies in te winnen. De Caluwe en 
Stoppelenburg (2002) benoemen een aantal overwegingen om een extern adviseur in te schakelen, 
waarin de overwegingen van Sniezek en Buckley (2005 en Yaniv (2004) terug te vinden zijn: 

• Gebrek aan kennis 
• Gebrek aan capaciteit 
• Opdrachtgever wil compleet en objectief onderzoek 
• De acceptatiegraad ligt hoger als een externe partij oplossingen aandraagt 
• Opdrachtgever kan niet tot de kern van het prob/eem doordringen 
• Opdrachtgever heeft behoefte aan nieuwe idee en en mogelijkheden: vergroten van alternatieven 
• Opdrachtgever heeft hulp nodig bij voorbereiden en nemen van beslissingen 
• Opdrachtgever wil de samenwerking binnen de organisatie verbeteren 
• Opdrachtgever heeft behoefte aan een oordeel (second-opinion) over specifieke kwestie 
• Door het inwinnen van advies kan een opdrachtgever besluitvorming uitstellen. 

Ais de opdrachtgever besloten heeft om een adviseur in te schakelen, dan heeft men natuurlijk allerlei 
motieven om een bepaalde keuze voor een adviseur te maken. 

6.2.2 Motieven voor keuze van adviseur 
De Caluwe en Stoppelenburg (2002) hebben het volgende motievenoverzicht samengesteld waaruit 
blijkt op welke gronden opdrachtgevers een keuze voor een bepaalde adviseur maken. 

Motief 
I. Goede ervaringen met de adviseur 
2. De adviseur is bekend 
3. Kennis van het onderwerp 
4. Kent de clientorganisatie goed 
5. De snelheid van start van de opdracht 
6. Ervaring met soortgelijk werk elders 
7. Bekendheid en ervaring van het bureau 
8. Goede prijs/kwaliteit verhouding 
9. Goede offertelaanpak 
10. Goed instrument of methode 
I I. Onafhankelijk 
12. Kennis van het veld of de branche 
13. Raamovereenkomst 

Tabel 4: Motieven voor keuze van een specifieke adviseur/bureau{De Caluwe en Stoppelenburg, 2002) 

Deze motieven zijn belangrijke punten waarmee de adviseur rekening moet houden. De motieven zijn 
van invloed op de vergaring van adviesopdrachten. Men kan door te focussen op de meest belangrijke, 
maar liever nog aile motieven, zorgen dat er meer opdrachten op een bepaald gebied worden 
binnengehaald. Het is als adviseur belangrijk bekend te zijn en tevens goede resultaten in het verleden 
te hebben behaald. Dit is belangrijker dan de bekendheid en ervaringen van het bureau. 

De Caluwe en Stoppelenbrug (2002) stellen dat de eerste vier motieven de belangrijkste zijn. Het gaat 
dan dus om goede ervaringen, bekendheid van de adviseur, de kennis van de adviseur en de bekendheid van 
de adviseur met de opdrachtgeverorganisatie. De Caluwe en Stoppelenburg (2002) stellen dat op het 
moment dat een adviesopdracht aanbesteed dient te worden hierin een kleine afwijking is te 
constateren. Dan wegen ervaring met ge/ijksoortig werk, goede prijs en offerte, goed instrumentarium en 
onafhankelijkheid zwaarder. 

Oosterwolde (2007) haakt aan op de redenen van De Caluwe en Stoppelenburg (2002) dat er twee 
significantie hoofdmotieven te onderscheiden zijn om een bepaalde adviseur te kiezen. Dit draait 
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enerzijds om de perceptie van expertise ten opzichte van de adviseur en anderzijds om het vertrouwen van 
een opdrachtgever in een adviseur. 

Oosterwolde (2007) stelt enerzijds dat de perceptie van het verschil in expertise tussen adviseur en 
opdrachtgever een belangrijk motief is om over te gaan tot het inschakelen van een adviseur. Op het 
moment dat er meer verschil wordt ervaren in expertise tussen de opdrachtgever en de adviseur zal 
men meer geneigd zijn om advies in te winnen. Dit wordt beaamd door Jungermann (1999) en Harvey 
en Fischer (1997) die stellen dat opdrachtgevers minder vertrouwen hebben in hun eigen beoordeling 
als ze minder ervaren zijn en minder kennis hebben dan de adviseur. 

Anderzijds is volgens Oosterwolde (2007) het vertrouwen van een opdrachtgever in een adviseur een 
hoofdmotief bij het inschakelen van een adviseur. Vertrouwen kan men op twee manieren definiiken. 
In de Engelse taal wordt dit verschil aangegeven door twee verschillende begrippen voor vertrouwen: 
trust en confidence. 

Trust wordt volgens Van Swol en Sniezek (2005) door verschillende auteurs anders gedefinieerd. Trust 
kan gedefinieerd worden als: "The willingness to be vulnerable to the actions of another party based on the 
expectation that the other will perform a particular action important to the trustor" of als "Trust involves 
giving discretion to another to affect one's interests". Van Swol en Sniezek (2005) stellen dat mensen 
eerder besluiten iemand te vertrouwen als ze situaties tegenkomen waarbij onzekerheid voorkomt. 
Onzekerheid gaat dus voor aan trust Het geldt andersom ook dat als je iemand vertrouwt; je 
onzekerheid wordt minder. 

Confidence wordt volgens Van Swol en Sniezek (2005) gedefinieerd als "a person's degree of belief that 
his or her decision or advice is accurate and correct". In meerdere studies· is aangetoond dat adviseurs die 
vertrouwen hebben in hun advies en dit ook uitstralen meer invloed hebben op de opdrachtgever. De 
mate waarin een opdrachtgever confidence uitstraalt over zijn advies(dienst) bepaald indirect de keuze 
voor een adviseur. Er is ook gebleken dat confidence gerelateerd is aan accuracy (accuraatheid). 
Naarmate een adviseur zekerder overkomt, kan dit dus zeggen dat men accurater te werk gaat. Dit is 
voor een opdrachtgever vaak een overtuigende factor bij het inschakelen van een adviseur. Over de 
be"invloeding van een opdrachtgever worde in 6.5 verder uitgeweid. In de praktijkanalyse zal er 
aangegeven worden hoe de onderzochte opdrachtgevers aankijken tegen de genoemde motieven en 
wat zij belangrijk vinden bij de keuze voor een opdrachtgever. 

6.3 Vormen odvies en rollen von odviseurs 
De redenen om advies in te winnen en de motieven om een bepaalde adviseur in te schakelen bepaalt 
in grote mate het type advies en de rol die uiteindelijk aan een adviseur meegegeven wordt. 

6.3.1 Vormen advies 
Advies kan volgens Sniezek en Buckley (1995) en door Jungermann (1999) in verschillende vormen 
naar voren komen. Het minimale onderdeel is informatie in de vorm van feiten, observaties en meningen. 
Daarnaast kan een adviseur een aanbeve/ing doen voor een bepaald alternatief. Dit is een suggestie van 
de adviseur richting de besluitvormer over wat er besloten dient te worden. Deze aanbeveling kan 
eventueel gepaard gaan met een uitleg, of een uiteenzetting van het redeneerproces die de adviseur heeft 
gebruikt om de aanbeveling te bepalen. Het kan verder ook nog zo zijn dat een adviseur aileen een 
aantal alternatieven schetst zonder een voorkeur uit te spreken. Van de adviseur wordt een voorkeur 
verwacht voor een alternatief, omdat de adviseur meer kennis bezit en dus een betere afweging kan 
maken tussen alternatieven. Een belangrijk onderdeel van advies in een onzekere omgeving is volgens 
Sniezek en Buckley (1995) een kwalificatie van het advies. Dit is een bepaalde uitdrukking die aangeeft 
hoe de adviseur zijn ad vies kwalitatief evalueert. 

Uit onderzoek van De Caluwe en Stoppelenburg (2002) is gebleken dat er drie hoofdcategorieen van 
advies zijn te benoemen: expertadvies, expertadvies met processtap(-pen) en bege/eiding. Bij expertadvies 
fungeert de adviseur als inhoudsdeskundige en hij wordt voornamelijk om die reden gevraagd. De 
adviseur is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van het advies. Binnen het expertadvies kan 
een onderscheid gemaakt worden tussen beleidsadvies en evaluatie. De tweede hoofdcategorie is 
expertadvies met processtap(-pen), waarbij het uiteindelijke advies voor rekening komt van de adviseur 
en de adviseur het proces regisseert waarbij de opdrachtgever gemobiliseerd wordt om inhoudelijke 
bijdragen te leveren. Dit kan via workshops, consultaties, conferenties et cetera. Ten slotte is er de 
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hoofdcategorie bege/eiding, waarbij de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de inhoud en uitkomst 
en de adviseur aileen gevraagd wordt om bij te dragen aan het uiteindelijke advies. Dit kan door 
ondersteunende deelbijdragen, door het leiden van bijeenkomsten, door het regisseren van het proces 
et cetera. 

Een andere indeling wordt gehanteerd door Baaij et al. (2003) waarbij onderscheid gemaakt wordt 
tussen exploitatieadvies en exploratieadvies. Bij exploitatieadvies gebruikt de adviseur bestaande 
kennis die voor de opdrachtgever nog onbekend is. Hij verspreidt 'best practice' kennis en 
oplossingen. Bij exploratieadvies gaat de adviseur ook zelf op ontdekkingstocht om nieuwe kennis aan 
te boren. De verschillende rollen die bij deze en andere indelingen horen, worden inzichtelijk gemaakt 
in de volgende paragraaf. 

6.3.2 Rollen van adviseur 

De verschillende adviessoorten vertonen relatie met de verschillende rollen die een adviseur kan 
innemen. leder advies vereist namelijk een andere rol van een adviseur. Het is dus afhankelijk van de 
vraag van de opdrachtgever welke rol een adviseur in dient te nemen. Volgens Block (200 I) is de rol 
van de adviseur afhankelijk van: 
• De behoefte en professionaliteit van de opdrachtgever; 
• De aard van de toak, en; 
• De persoonlljke voorkeur van de adviseur. 

De Caluwe en Stoppelenburg (2003) stellen dat er twee hoofdrollen te onderscheiden zijn: 
deskundigheid en kennis en de rol van onafhanke/ljke derde partij of buitenstaander. Daarnaast heeft iedere 
adviseur natuurlijk ook zijn eigen stijl en kennisdomein, waardoor iedere adviseur een eigen aanpak 
heeft en zijn rol afhankelijk van de eigen stijl en kennis invult. Verschillende auteurs halen een 
rolverdeling aan die aansluit bij de eerder genoemde opdeling van adviessoorten Uungermann, 1999; 
Schein, 2005; Kubr, 1996, Nees en Greiner, 1985, Baaij et ai, 2003 en Wright en Kitay, 2003). In 
Bijlage CC worden de verschillende indelingen uiteengezet. 

De achtergronden van de zes genoemde rolindelingen, hebben vaak onderlinge raakvlakken. De 
opdelingen zijn vaak gebaseerd op de kennis die een opdrachtgever zelf in huis heeft, de capaciteit en 
de tijd die een opdrachtgever beschikbaar heeft en het doer dat de opdrachtgever heeft met het in 
huis halen van advies. De indeling volgens Kubr (1996) zal in dit onderzoek als hoofdindeling gebruikt 
worden, omdat deze het meest volledig is en heldere verschillen bloot legt tussen zowel inhoudelijk 
advies als procesadvies. 

Rol opdrachtgever 
Antal en Krebsbach-Gnath (1998) stellen dat de rol die gespeeld wordt door de adviseur een 
tegenhanger van de gespeelde rol door de opdrachtgever zal zijn. Om als adviseur effectief bij te 
dragen, zal de opdrachtgevende organisatie zijn rol ook passend moeten invullen. Het is volgens De 
Caluwe en Stoppelenburg (2003) dan ook zinvol om tijdens de definiering van de adviesopdracht de 
verschillende mogelijke rollen door te nemen en te bepalen welke rol een adviseur en de 
opdrachtgever in zullen nemen. De rol van de opdrachtgever kan men volgens Antal en Krebsbach
Gnath (1998) opdelen in vier kwadranten (zie Bijlage DD). Men kan op basis van deze indeling de 
volgende vier opdrachtgeverrollen ten aanzien van een adviseringsproces onderscheiden: 

• The driven 
• The crisis managers 
• The image managers 
• The cooperative problem solvers 

Binnen de geschetste adviseurrollen kan een adviseur nog steeds verschillende manieren van adviseren 
gebruiken. Deze worden in de volgende paragraaf (§ 6.3.3) beschreven 

6.3.3 Manieren van adviseren 

De Caluwe en Stoppelenbrug (2002) geven aan dat er verschillende manieren van adviseren zijn. De 
manier van adviseren wordt grotendeels bepaald door de genoemde rollen van de adviseur. De 
manier is enerzijds afhankelijk van de verschillende eigenschappen/aanpakken van adviseurs. ledere 
adviseur heeft zijn persoonlijke kenmerken zal zijn eigen manier van adviseren hebben. Anderzijds 
hangt dit af van de wensen van de opdrachtgever. De manier van adviseren kan een van de eisen zijn 
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die een opdrachtgever meegeeft aan de adviesopdracht. Het gaat volgens De Caluwe en 
Stoppelenburg (2002) om de volgende dimensies: 

• Mate van directief en non-directief hande/en van de adviseur. Dit is rolindeling die Kubr (1996) 
heeft gebruikt. Hij stelt dat er acht verschillende activiteiten en roUen van adviseurs zijn, 
varierend van: vragen stellen voor reflectie (extreem non-directief) tot het voorstellen van 
richtlijnen en overtuigen (extreem directief). 

• Mate waarin een vooraf geexpliciteerde methode wordt gevolgd. Voigt de adviseur een 
stappenplan of fasen~ In hoeverre is dat vooraf vastgelegd~ Of wordt er niet volgens een 
methode gewerkd 

• Mate van sam en werking tussen de adviseur en de opdrachtgever. Wie doet het werk. in welke 
verhouding, wat doet de adviseur en wat de opdrachtgeverl 

• Wat is de globale schatting van de tijdsbesteding in de opdracht van de adviseur(s) en 
opdrachtgever over activiteitencategorieen als praten, denken, analyseren, schrijven, 
interviewen, lezen en informatie verzamelen. 

• Welke van de tien manieren om advies te doen is van toepassing en in welke mate. De Caluwe en 
Stoppelenburg (2002) onderscheiden de volgende tien manieren: 
o Verschaffen van informatie 
o Verschaffen van gespecialiseerde hulpmidde/en 
o Tot stand brengen van zakelijk contact en binding 
o Verschaffen van expert meningen 
o Het doen van diagnostisch werk 
o Het ontwikke/en van actievoorstellen 
o Het verbeteren van systemen en methode 
o Het plannen en managen van organisatorische veranderingen 
o Het trainen en ontwikke/en van het management en person eel 
o Het verschaffen van persoonlijk advies. 

Het verschil tussen de manier van adviseren en de rol die een adviseur inneemt zit dus voornamelijk 
in hoe de relatie tussen de adviseur en de opdrachtgever is vorm gegeven en hoe een adviseur op 
persoonlijk vlak is. De manier van adviseren voigt idealiter uit de rol die de opdrachtgever aan een 
adviseur meegeeft. Het is echter wei mogelijk dat de opdrachtgever bij het kiezen van een rol de 
manieren van advies mee laat wegen. Hoofdstuk 7 geeft inzicht in wat de consequenties van de 
verschillende rolindelingen voor de bouwprocesadviseur op het gebied van adviseren over de keuze 
voor bouworganisatievormen. 

6.4 Effectief en succesvol adviseringstraject 
Nadat de opdrachtgever er voor gekozen heeft om advies in te winnen en de gewenste adviesrol heeft 
bepaald, wi! hij dat dit advies op zo een goed mogelijke manier tot stand komt. Dit is afhankelijk van 
enerzijds de effectiviteit van de adviseurs en anderzijds met algemene succes- en faalfactoren. 

6.4.1 Effectiviteit van adviseurs 

De Caluwe en Stoppelenburg (2002) geven aan hoe adviseurs te beoordelen zijn op effectiviteit. Zij 
noemen dit prestatie-indicatoren voor adviseurs. De volgende niveaus komen aan de orde: 
voldoening/reactie, leren, implementatie/applicatie, bedrijfsimpact, return on investment (ROI) en ontastbare 
voorde/en. In Bijlage EE worden deze prestatie-indicatoren verder uitgelegd. Deze prestatie-indicatoren 
genereren een aantal effectiviteitcriteria, waarmee de effectiviteit van een adviseur kan worden 
gemeten. 

Deze criteria kunnen in drie subgroepen worden ingedeeld: forme/e criteria, inhoudelijke criteria en 
procescriteria. Voor de onderverdeling binnen deze subgroepen wordt verwezen naar Bijlage FF. De 
volgorde van belangrijkheid door opdrachtgevers en adviseurs samen wordt in Tabel 5 weergegeven. 
Hieruit blijkt dat opdrachtgevers en adviseurs veel waarde hechten aan twee formele criteria (worden 
de doe/en bereikt en is er een oplossing gevonden) en aan twee procescriteria (betrokkenheid en frequente 
communicatie ). 
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Effectiviteitcriteria 
I. de mate waarin de doelen worden bereikt 
2. de mate van betrokkenheid van adviseur en opdrachtgever bij het advieswerk 
3. de mate van frequente communicatie tussen adviseur en opdrachtgever 
4. de mate waarin een oplossing is gevonden voor het probleem 
5. de mate waarin deskundigheid van de kant van de adviseur is ingebracht 
6. de mate waarin de opdrachtgever dichter bij een beslispunt is gebracht 
7. de mate waarin er door de opdrachtgever 1s geleerd 
8. de mate waarin de opdrachtgever participeert 1n de opdracht 
9. de mate waarin er in de opdrachtgever kaderverruiming tot stand is gebracht 
10. de mate waarin een gegeven budget is gevolgd 
II. de mate waarin een gegeven tijdpad is gevolgd 
12. de mate waarin de samenwerking is verbeterd 
13. de mate waarin gaandeweg de aanpak wordt ontwikkeld 
14. de mate waarin de adviseur concrete aanwijzingen geeft over wat moet gebeuren 
IS. de mate waarin adviseur en opdrachtgevergelijkwaardig zijn 
16. de mate waarin de opdrachtgever doeltreffender is gaan werken 
17 de mate waarin vooraf gestelde taken worden uitgevoerd 
18. de mate waarin vereiste bronnen en middelen worden gebruikt 
19. de mate waarin een specifieke methode is gebruikt. 

Tabel 5: Rangorde van belang van effectiviteitcriteria (De Caluwe en Stoppelenburg, 2002) 

jungermann ( 1999) stelt dat een opdrachtgever advies beschouwt en evalueert op basis van 
verschillende eigenschappen. Aan de ene kant zullen dit alternatiefgerelateerde eigenschappen zijn. En 
aan de andere kant persoonsgerelateerde eigenschappen. 

Alternatiefgerelateerde eigenschappen zijn de ervaren kwaliteit van het advies, beoordeeld door de 
adviseur (op basis van voor- en tegenargumenten) en door de opdrachtgever (op basis van 
plausibiliteit, ervaren diepgang, risko's en voordelen). 

Persoonsgerelateerde eigenschappen zijn de ervaren kwaliteit van de beoordelingen door de adviseur 
(geloofwaardigheid) en door de opdrachtgever (vertrouwen). Er wordt dus enerzijds gekeken naar het 
resultaat van het advies en anderzijds naar de relatie tussen de adviseur en de opdrachtgever. Dit is 
van invloed op het succes dan wei falen van een adviesopdracht. In de volgende paragraaf wordt hier 
die per op ingegaan. 

6.4.2 Succes- en faalfactoren van advieswerk 

Naast de effectiviteitcriteria waaraan men een adviseur getoetst kan worden, zijn er volgens De 
Caluwe en Stoppelenburg (2006) een aantal succes- en faalfactoren in een adviestraject te benoemen. 
Om advies succesvol te laten zijn, moet er aan een aantal voorwaarden voldaan worden: er moet 
sprake zijn van een goede afstemming tussen opdrachtgever en adviseur en tevens neemt dient men tijd 
voor de afstemming te nemen. Daarnaast moet er helderheid zijn over wat de opdrachtgever wil en wat de 
adviseur zal gaan doen. Vervolgens dient er goed samenspel en onderling vertrouwen tussen adviseur en 
opdrachtgever te zijn, en ten slotte zijn de rollen helder geformu/eerd. 
Het tegenovergestelde geeft aan wanneer een adviesopdracht zal falen: als er sprake is van tegengeste/de 
verwachtingen tussen opdrachtgever en adviseur en deze tevens niet goed zijn uitgesproken, de 
opdrachtgever niet goed weet wat hij wilt er geen goede vertrouwensrelatie is tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer, en tenslotte er een onheldere rolverdeling is. 

Volgens onderzoek van De Caluwe en Stoppelenburg (2002) vinden opdrachtgevers dat adviseurs 
helderder moeten zijn over wat ze (gaan) doen en welke rol ze nemen. Daarin mogen grenzen aangegeven 
worden. T evens vinden opdrachtgevers dat ze het opdrachtgeverschap niet altijd professioneel invul/en. 
De opdracht zal beter geformuleerd moeten worden en de aansturing verbeterd. T evens dienen 
opdrachtgevers meer aandacht te schenken aan de expertise en ervaring van de adviseur. Adviseurs 
vinden opdrachten soms onduideJijk en men en dat ze last hebben van interne strijd bij de 
opdrachtgever. Daarom zijn heldere, betrokken en sterke opdrachtgevers belangrijk. Daarnaast vinden 
adviseurs dat ze onhelderheden over rollen en bijdragen teveel laten bestaan, dat hun rol soms te 
ondoordacht is en dat ze te weinig gecommuniceerd hebben met de opdrachtgever. 

Als het advies op de meest effectieve manier is uitgevoerd en er rekening is gehouden met de succes
en faalfactoren, zal er beinvloeding bij de opdrachtgever plaats vinden door de adviseur. Hoe deze 
be'invloeding werkt, wordt in de volgende paragraaf 6.5 uitgelegd. 
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6.5 Bei·nvloed;ng von een keuze door odv;seur 
Onder beYnvloeding wordt volgens Booth-Butterfield (2004) het bewust proberen te veranderen van 
de gedachten, het gevoel of het gedrag van een persoon verstaan. Ais er be'invloed wordt door 
verbale of non-verbale communicatie tussen bijvoorbeeld een adviseur en opdrachtgever is er sprake 
van overtuigen. De beYnvloeding vindt volgens Yaniv (2004) plaats doordat de attitude (houding) van 
de besluitvormer (opdrachtgever) verandert als hij kiest om het advies te accepteren. 

Een attitude is een gedachte over iets. Overtuigen is een speciaal soort be'invloeding dat poogt een 
attitudeverandering te veroorzaken. In de meeste gevallen zal er in een JAS sprake zijn van dit type 
be'invloeding. Er kan echter ook sprake zijn van een gedragsverandering zonder attitudeverandering in 
het geval er niet gecommuniceerd wordt. Dit komt echter zelden voor bij een relatie tussen 
opdrachtgever en adviseur. Het moet duidelijk zijn dat overtuigen, en niet beinvloeden, er op gericht 
is om de attitude van een opdrachtgever te veranderen. 

Waarom zou men de attitude willen veranderen~ Het veranderen van de attitude ten aanzien van een 
bepaald onderwerp bepalen volgens Booth-Butterfield (2004) in grote mate het gedrag van de 
betreffende persoon. Attitude stuurt het gedrag. Echter, kan er sprake zijn van afwijking in gedrag bij 
een veranderde attitude. Adviseurs dienen dus te proberen de attitude te veranderen en tevens deze 
veranderde attitude door de opdrachtgever te laten gebruiken. Dit wordt attitude-gedragconsistentie 
genoemd. 

Deze consistentie wordt bereikt door te zorgen dat er een attitude beschikbaar is en dat de attitude 
tevens relevant is voor de betreffende situatie. Men dient wederom rekening te houden met de vaak 
irrationeel denkende mens. De beschikbaarheid van een attitude bij een opdrachtgever bereikt men 
door het 'primen' van de omgeving. Een voorbeeld van primen wordt in Intermezzo 5 weergegeven. 

Intermezzo 7: Priming 

Gedrag wordt zelden bepaald door de kwaliteit van de argumenten. Vaak geldt de redenering: "Wat 
iedereen doet, zal wei goed zijn". Dit is vaak ook het geval bij de keuze voor een bouworganisatievorm. 
Bewustzijn over een handeling vindt vaak pas plaats nadat de handeling is uitgevoerd. In deze setting 
helpt het mensen te primen om attitudeverandering te bereiken. Door een reeks van 
communicatieactiviteiten kan men opdrachtgevers in een bepaalde 'mood' te krijgen. Hierdoor wordt 
de perceptie voor de volgende communicatieactiviteit ook beinvloed en zal die vanuit die 'mood' 
worden bezien. Priming is een activiteit waarbij iemand gestimuleerd wordt om aan iets te den ken. 

De adviseur zou een gewenste optie door priming positief in de gedachten van een opdrachtgever 
kunnen prenten, zodat hij bij de uiteindelijke keuze op deze manier be'invloed wordt. Dit kan ook 
tegengesteld gebeuren door een ongewenste optie negatief te primen. Helder moet zijn dat aileen 
een attitudeverandering niet voldoende is om gedragsverandering te garanderen. Men dient ook te 
zorgen dat de attitude beschikbaar en relevant is voor de situatie. 

Het veranderen van een attitude vergt vol gens Booth-Butterfield (2004) een verandering van denken. 
Echter, denken doet een mens op twee verschillende manieren: systematisch (centrale route) en 
heuristisch (perifere route). Dit noemt men tweevoudige procesverwerking. Daarbij zijn een aantal 
aannames die gelden. Systematisch den ken heeft als kenmerk dat het doordacht. actief en alert is. 
Daarentegen wordt heuristisch den ken getypeerd met vluchtig en oppervlakkig. Omgevings- en 
persoonlijkheidsfactoren be'invloeden de manier van denken. Afhankelijk van de gebruikte manier van 
denken zullen bepaalde gekozen overtuigingsmiddelen wei of geen effect hebben. De manier van 
denken zegt niets over de mate van be'invloeding. maar wei iets over blijvendheid van de bereikte 
attitudeverandering. 
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Heuristisch 
enten Niet inhoudelijke kenmerken (cues) 

Langer 
Sterker 

Voorspelbaarheid Hoger lager 
Tabel6: Aannames-"an tweevoudige procesverwerking (Booth~"Bc-u~ttC-e-'-rfi-;;:-le-'ll;'d--:, 2;;-:OO-:;O:-;4")------~---·········-...J 

Verder wordt er gesteld dat mensen sneller heuristisch dan systematisch redeneren. De mens kan 
maar op een manier tegelijk den ken, al is het wei mogelijk dat men tijdens een keuzeproces overstapt 
van heuristisch op systematisch denken. In een keuzeproces heeft systematisch den ken vanwege de 
laatste drie aannames de voorkeur boven heuristisch denken. Systematisch denken wordt bevorderd 
door te zorgen dat de opdrachtgever de relevantie ziet en door begrip te genereren bij de 
opdrachtgever. 

Systematische denkers wensen argumenten om hun besluit te nemen. Echter men dient te begrijpen 
dat niet iedere besluitvormer dezelfde argumenten belangrijk vindt. Daarom is het noodzakelijk de 
opdrachtgever te begrijpen en de argumentatie daarop aan te passen. Heuristische denkers zijn 
daarentegen te be'invloeden door het gebruiken van niet-inhoudelijke kenmerken (cues). Cues zijn veel 
sterker dan argumenten. Dus als de overtuiging sterk moet zijn, wordt er aangeraden om niet
inhoudelijke kenmerken te gebruiken. Verder is het belangrijk om de volgende ideeen als adviseur in 
de gaten te houden: 
• Houd de geestesgesteldheid (systematisch/heuristisch) in de gaten en houd er controle over 
• Zorg dat het beihvloedingsmiddel (argumenten of niet-inhoudelijke kenmerken) in overeenstemming is 

met de juiste geestesgesteldheid 
• Gebruik by twijfel de perifere route (cues) 
• Verzin argumenten vanuit het gezichtspunt van de ontvanger 

Om de be"invloeding via de perifere route te be'invloeden, heeft Cialdini (200 I) zes algemene 
be'invloedingsstrategieen gedestilleerd. Deze zijn onbruikbaar als een besluitvormer via de 
systematische denkwijze (centrale route) redeneert. Het gaat om de volgende strategieen: 
• Vergelijking: A/s anderen het doen, dan doe jij het ook 
• Sympathie: A/s je de bron aardig vindt, doe je wat er gevraagd wordt 
• Autoriteit: Als de bron een autoriteit is, kun je hem ge/oven 
• Wederkerigheid: A/s iemand je iets geeft, dan moet je er iets voor teruggeven 
• Consistentie: Ais je een standpunt inneemt, moet je consistent zijn 
• Schaarste: Ais het schaars is, is het goed 

Deze strategieen zijn niet toepasbaar als er volgens de centrale route (systematisch denken) wordt 
geredeneerd. Op dat moment is het noodzakelijk de argumentatie zo goed mogelijk op orde te 
krijgen. Op het moment dat opdrachtgevers advies vragen, zullen ze vooraf in de meeste gevallen 
nagedacht hebben over het probleem. Men is tot de condusie gekomen dat de bestaande kennis 
tekort schiet, te weinig tijd en/of capaciteit heeft en/of een visie van een buitenstaander nodig acht. In 
aile gevallen is er dus al enigszins over het probleem nagedacht. De opdrachtgever is dus al enigszins 
systematisch aan het redeneren. Dit wit niet zeggen dat men het advies wat uit de opdracht komt ook 
systematisch zal gebruiken. De genoemde beinvloedingsstrategieen kunnen dan eveneens van 
toepassing zijn. 

6.S.1 Gebruik van een advies 

Zoals in paragraaf 6.1 gesteld kan een adviseur de opdrachtgever beinvloeden met het advies dat 
gegeven wordt. Advies wordt omschreven als "een aanbeveling van de adviseur die een bepaalde optie 
begunstigd". Dit impliceert dat er op een bepaalde manier richting gegeven wordt aan de keuze van de 
opdrachtgever. De adviseur beYnvloedt op deze manier de opdrachtgever. 

Volgens Harvey en Fisher (1997) hebben besluitvormers drie redenen om een gegeven advies ook 
daadwerkelijk te gaan gebruiken/toepassen: 

• Besluitvormers willen voorkomen dat aangeboden hulpladvies volledig wordt afgewezen (people's 
reluctance to reject). Ook ;n het geval van een minder ervaren adviseurs. 

6-53 

rUle Tec.hnische Universitejt 
Eindhoven 
University ofTechlloiogy 

• • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • 
• • • 



• • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

17-6-2008 - Afstudeerrapport, Erik van Alphen -

• Besluitvormers nemen in toenemende mate advies aan van een meer ervaren adviseur, omdat ze de 
kwaliteit van hun beslissingen willen verbeteren. 

• Besluitvormers willen naarmate ze ze/( meer ervaren hebben opgedaan, meer gedee/de 
verantwoorde/ijkheid creeren bij beslissingen met een hoog risico. 

Sniezek et al. (2004) haken hierop in door aan te geven dat de mate van expertise van de adviseur van 
invloed is op de kwaliteit van het advies, de acceptatie van het advies en de besluitvorming door de 
besluitvormer na het geven van het advies. Tevens is de beloning die gegeven wordt aan de adviseur 
van invloed op de acceptatie van het advies. 

De verandering van attitude en de acceptatie van het ad vies hebben betrekking op het samenbrengen 
van de mening van een besluitvormer met die van de adviseur. Hoe dichter de mening van de 
besluitvormer bij die van de adviseur ligt, hoe sneller de attitude van de besluitvormer zal veranderen. 
Dit kan volgens Yaniv (2004) leiden tot het accepteren van het advies. De acceptatie van het advies 
neemt volgens Harvey en Fischer (1997) toe naarmate de besluitvorming de importantie van een 
onderwerp stijgt. Hoe belangrijk het besluitvormingsproces voor een opdrachtgever is, is afhankelijk 
van de perceptie van de opdrachtgever. 

6.6 Samenvatting 
Vaak is er sprake van asymmetrische informatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit brengt 
onzekerheid voor de opdrachtgever met zich mee. Deze onzekerheid kan gereduceerd worden door 
het inwinnen van extern advies. Besluitvormers zullen uiteindelijk extern advies en een eigen visie 
combineren bij het maken van een besluit. 

Een adviseur heeft als taak om afwegingen te formuleren of alternatieven aan te bevelen en deze te 
communiceren in de richting van de opdrachtgever. Een adviseur kan verschillende rollen in de DMU 
spelen. Kenmerkend voor een adviesrelatie is dat het een vrijwillige, tijdelijke relatie betreft waarbij 
adviseurs door mid del van professionele methoden opdrachtgevers adviseren vanuit een 
onafhankelijke buitenstaanderpositie om de opdrachtgever kennis bij te brengen. 

Een adviseringstraject doorloopt over het algemeen vier stappen, waarin eerst het probleem wordt 
gedefinieerd, daarna worden alternatieven ge'identificeerd en daarna worden deze alternatieven 
afgewogen en gepresenteerd aan de opdrachtgever die het ad vies evalueert en vervolgens besluit het 
ad vies te gebruiken of naast zich neer te leggen. 

Redenen, motieven, adviesvormen en adviseurrollen 
Er zijn verschillende redenen te benoemen, waarom een opdrachtgever een adviseur inschakelt. Dit 
varieert van gebrek aan kennis tot het verhogen van de acceptatiegraad van een besluit binnen de 
organisatie. De uiteindelijke keuze voor een adviseur, wordt vooral bepaald door de goede ervaringen 
met en bekendheid van een adviseur. Daarnaast speelt de mate van kennis van het onderwerp een rol. 
Zeer belangrijk wordt ook de vertrouwensband tussen de opdrachtgever en de adviseur ervaren. 

Advies kan in verschillende vormen naar voren komen. Het kan gaan om aileen het verstrekken van 
informatie. Daarnaast kan een adviseur ook een afweging en een voorkeur uitspreken voor een 
bepaald alternatief. Dit kan individueel door de adviseur, maar ook door middel van intensieve 
samenwerking met de opdrachtgever plaatsvinden. Deze afweging kan voor een adviseur explorerend 
of exploiterend zijn. 

Een adviseur kan afhankelijk van behoefte en professionaliteit van de opdrachtgever, de aard van de 
taak en de persoonlijke voorkeur van de adviseur een bepaalde rol innemen. Deze rol zal 
complementair moeten zijn aan de rol die de opdrachtgever speelt. Dit dient voordat het 
adviseringstraject begint duidelijk te zijn. T evens zullen afhankelijk van de rol en de eigenschappen van 
de adviseur verschillende manieren van adviseren plaats vinden. 

Effectief en succesvol adviseren 
Een effectief en succesvol adviseringstraject is afhankelijk van verschillende prestatie-indicatoren en 
succes- en faalfactoren. Er zijn verschillende effectiviteitcriteria beschikbaar aan de hand waarvan 
bepaald kan worden hoe een adviseur presteert. 
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Het doel van een adviseringstraject is invloed uit te oefenen op de besluitvorming. Daarvoor is het 
noodzakelijk dat een adviseur de opdrachtgever kan overtuigen. Hiervoor is het noodzakelijk de 
attitude ten aanzien van het voorkeursalternatief positief te veranderen. Deze verandering kan op 
verschillende manieren worden bereikt. Via een systematische en een heuristische route, waarbij de 
be"invloedingsmethode respectievelijk via argumentatie en niet-inhoudelijke kenmerken verloopt. De 
adviseur dient zich dus bewust te zijn van verschillende aanpakken. 

Kennis en expertise van een adviseur is positief gerelateerd aan de kwaliteit van het advies. De 
acceptatie en gebruik van een gegeven advies is wederom afhankelijk van kwaliteit van het advies. 
T evens neemt de acceptatie van advies toe, naarmate de importantie van een onderwerp stijgt. Dit 
heeft alles te maken met de perceptie van het besluitvormingsproces. 

Dit hoofdstuk geeft aan hoe een adviesvraag tot stand komt en hoe een adviseur kan bijdragen aan 
een besluitvormingsproces bij opdrachtgevers. In het volgende hoofdstuk zal ingegaan worden op de 
toegepaste relevantie van bouwprocesadvisering bij besluitvorming omtrent bouworganisatievormen 
en de wijze waarop opdrachtgevers hier in de praktijk mee omgaan. 
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7 Bouwprocesadvisering bij keuze bouworganisatievorm 

In hoofdstuk 6 is in het algemeen aangegeven wat een adviseur is, welke rollen een adviseur kan 
aannemen en op welke manier een adviseur efficient ingezet kan worden om be'invloeding op het 
besluitvormingsproces te garanderen. In dit onderzoek staat specifiek de advisering omtrent de keuze 
voor bouworganisatievormen centraal. De adviseur die in dit geval deze adviesdienst levert, is in dit 
onderzoek de bouwprocesadviseur. waarover in paragraaf 2.5 reeds is uitgeweid. Er is gesteld dat 
projectorganisatieadvies een taak voor een bouwprocesadviseur kan zijn. 

In dit hoofdstuk zal inzicht gegeven worden hoe een bouwprocesadviseur ingezet kan worden bij het 
faciliteren van een rationele keuze voor een bouworganisatievorm. Dit zal gedaan worden aan de hand 
van de theorie geschetst in hoofdstuk 6 en een explorerende analyse naar advisering omtrent 
bouworganisatievormen die gedaan is bij de eerder geschetste onderzoeksgroep uit hoofdstuk 5. De 
deelvraag die in dit hoofdstuk behandelt wordt luidt als voigt: 

Leeswijzer 
Om deze vraag te beantwoorden zullen in dit hoofdstuk in paragraaf 7.1 de algemene achtergronden 
omtrent advisering in de bouw in het algemeen en bij de afweging voor een bouworganisatievorm in 
het bijzonder worden geanalyseerd. Daarna zal paragraaf 7.2 aangeven waarom er extern advies wordt 
ingewonnen en wat de motieven van opdrachtgevers om een keuze voor een adviseur te maken. 
Paragraaf 7.3 schetst vervolgens het beste moment voor advisering bij de keuze voor 
bouworganisatievormen. Daarna zal in paragraaf 7.4 aangegeven worden welke adviesfases mogelijk 
zijn. Daaropvolgend zal in paragraaf 7.5 aan de hand van de rolverdeling van Kubr (1999) aangegeven 
worden welke rollen een bouwprocesadviseur kan innemen bij verschillende categorieen 
opdrachtgevers. In paragraaf 7.6 zal vervolgens worden ingegaan hoe men opdrachtgevers kan 
be'invloeden als bouwprocesadviseur. Ten slotte voigt in paragraaf 7.7 een samenvatting. 

7.1 Advisering bij bouw."roces 
In ieder bouwproces zijn adviseurs betrokken. Deze adviseurs varieren van technisch adviseurs als een 
constructeur of installatieadviseur. Daarnaast zijn er procesadviseurs, zoals de bouwmanager of de 
bouwprocesadviseur. De technisch adviseurs zijn er in eerste instantie om kennis, vaardigheden en 
capaciteit op het gebied van ontwerp en engineering in het bouwproces te brengen. De 
procesadviseurs zijn vooral aanwezig om kennis, vaardigheden en capaciteit op het gebied van 
begeleiding en management van het bouwproces in te brengen. Binnen dit onderzoek staat de 
begeleiding voor een keuze van een bouworganisatievorm centraal. Het is daarom van belang inzicht 
te krijgen welk type adviseurs de geanalyseerde opdrachtgevers gebruiken. In de Figuur 12 en Figuur 
13 wordt inzichtelijk gemaakt van welk type adviseur de verschillende opdrachtgeverindelingen 
gebruik maken. 

7-56 

rUle Technische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTechnology 



17-6-2008 

Figuur 12: Type advjsering naar 
professionaliteit (Bmn: Tabel 24) 

- Afstudeerrapport. Erik van Alphen -

Figuur 13: Type advisering naar sector (Bron: Tabel 25) 

Uit bovenstaande figuren blijkt dat een groot deel van de geanalyseerde opdrachtgevers gebruikmaakt 
van procesadvisering. Dit kan zich in verschillende vormen uiten. Het kan gaan om 
haalbaarheidsonderzoeken. bouwmanagement. directievoering en/of procesbegeleiding. In het proces 
zijn naast procesadviseurs altijd technisch adviseurs betrokken. Echter een substantieel deel van de 
geanalyseerde opdrachtgevers maakt aileen gebruik van technisch adviseurs. Deze groep 
opdrachtgevers doet de procesbegeleiding in de meeste gevallen intern. Er wordt ook wei eens 
gekozen voor een technisch adviseur als procesbegeleider. 

De verhouding tussen aileen technisch advies en procesadvies komt in de verschillende 
professionaliseringstypen ongeveer gelijk uit. Er valt dus weinig te zeggen over de relatie tussen 
professionaliteit en het gebruik van een bepaald type adviseur. Wei valt op dat er een relatie gevonden 
kan worden tussen de sector van de opdrachtgever en het gebruik van het type advies. Vooral 
woningcorporaties maken louter gebruik van aileen technisch adviseurs. Zij doen de 
bouwprocesbegeleiding voornameHjk zelf. Ook in de zorg is er een groep opdrachtgevers die aileen 
gebruik maakt van technisch adviseurs. In het onderwijs en bij overheidsopdrachtgevers zijn bij de 
geanalyseerde opdrachtgevers altijd externe procesadviseurs betrokken. 

7.1.1 Advisering bi; keuze voor een bouworganisatievorm 

Binnen de groep opdrachtgevers die gebruik maken van een procesadviseur kan er geanalyseerd 
worden welk deel van de opdrachtgevers tevens advies inwint over de keuze voor een 
bouworganisatievorm. De groep opdrachtgevers die geen gebruik maken van een procesadviseur 
maken om deze reden ook geen gebruik van advisering over de keuze voor een bouworganisatievorm. 
Dit is zichtbaar in Figuur 14 en Figuur 15: 
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Figuur 14: BOY.advisering naar prafessionaliteit 
(bran: Tabel 26) 

Figuur IS: BOY·advisering naar sector (bran: Tabel 27) 

De figuren geven aan dat er een deel (12 van de 18) van de opdrachtgevers die gebruikmaakt van 
procesadvies geen gebruikmaakt van advisering over de keuze van een bouworganisatievorm. Dit zijn 
vooral opdrachtgevers uit de groep professionele opdrachtgevers. Deze groep veronderstelt de 
gewenste kennis zelf in huis te hebben om. Uit de analyse in hoofdstuk 5 is gebleken dat dit echter 
niet altijd rationeel gebeurt. Er is een relatie tussen professionaliteit en advisering omtrent 
bouworganisatievormen. Hoe professioneler, hoe minder advies er ingewonnen wordt. 

De relatie tussen sector en type advisering heeft als gevolg dat een dergelijke relatie ook zichtbaar is 
tussen het type sector en het inwinnen van advies omtrent bouworganisatievormen. Vooral de 
overheidsopdrachtgevers en de onderwijsopdrachtgevers zijn op zoek naar advisering over de keuze 
voor een bouworganisatievorm. De opdrachtgevers uit de zorg, maar vooral de woningcorporaties 
zijn niet op zoek naar advisering over de keuze voor bouworganisatievormen. 

7.2 Waarom extern advies? 
Nu inzichtelijk is hoe opdrachtgevers staan tegenover de advisering over bouworganisatievormen, is 
van be lang inzicht te krijgen in de redenen die een opdrachtgever aangeeft om wei of geen advies in te 
winnen. Hier wacht echter een groot dilemma. Opdrachtgevers beseffen ook nu nog lang niet altijd 
wat er te kiezen valt. 

Zo stelden Pries en De Ridder (2004) al dat er "nauwelijks een afgewogen keuze wordt gemaakt uit het 
beschikbare assortiment aan bouworganisatievormen en het traditionele bouwproces nog veel te vaak op aile 
soorten klan ten en projecten geschikt wordt verklaard [ .. door adviseurs, EvA..]". Opdrachtgevers zoe ken 
vaak wei extern advies omtrent de aanpak van een bouwproces, maar de ingehuurde adviseurs zelf 
wegen dan niet aile mogelijke opties af. Het ontbreekt aan ervaring, kennis en durf op dat gebied. De 
adviseurs zijn in dit geval vaak bouwmanagers of architecten. 

Het besef dat een afgewogen keuze waarin aile alternatieven worden meegewogen noodzakelijk is, 
moet dus zowel bij opdrachtgevers als bij adviseurs ontstaan. De redenen om advies in te winnen over 
een bouworganisatievorm zijn dus op dat moment als zodanig niet altijd aanwezig, maar de adviseur 
dient de opdrachtgever daar wei op te attenderen. 

7.2.1 Redenen voor het inwinnen van advies 

De belangrijkste redenen om advies in te winnen die uit de geschetste theorie naar voren komt, zijn 
vooral de vraag om deskundigheid en kennis omtrent het keuzeproces voor bouworganisatievormen en 
een advies in de vorm van een toets als onafhankelijke derde partij (buitenstaander). Door de 
praktijkanalyse is hier ook inzicht in verkregen. De uitkomsten van de geanalyseerde opdrachtgevers 
worden in Figuur 16 en Figuur 17 weergegeven. 
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Figuur 16: Reden advies naar professionaliteit 
(bron: Tabel 28) 

Figuur 17: Reden advies naar sector (bron: Tabel 29) 

Wat uit de analyse blijkt, is dat opdrachtgevers vooral advies inwinnen voor het verkrijgen van kennis 
en vaardigheden en/of door capaciteitsgebrek in de eigen organisatie. Daarnaast zijn er nog een aantal 
overige reden te benoemen. Deze zijn vooral toe te schrijven aan de strategische keuze om bepaalde 
taken altijd door een adviseur te laten uitvoeren of doordat het project van de geanalyseerde 
opdrachtgever een proefproject is (Gemini). 

De binnengehaalde kennis en vaardigheden, kan zowel technisch als procesmatig van aard zijn. De 
geschetste redenen uit paragraaf 6.2.1 zijn in de meeste gevallen terug te voeren op het zoe ken naar 
kennis en vaardigheden. Dit strookt met de theorie achter beperkte rationaliteit. waardoor de 
opdrachtgever onzekerheid wil reduceren door het inwinnen van extern advies. Uit de analyse is niet 
gebleken dat opdrachtgevers op zoek zijn naar advies in de vorm van een toets van een eerder 
gemaakte analyse. Er is dus vooral behoefte aan naar nieuwe kennis die adviseurs dan dienen aan te 
dragen. 

Daarnaast is de opdrachtgever op zoek naar adviseurs die een gebrek aan capaciteit in de organisatie 
op kunnen vangen. In dit geval krijgen de adviseurs in de meeste gevallen een reguliere taak binnen de 
organisatie. Dit zal dus in mindere mate te maken hebben met het inbrengen van nieuwe kennis en 
vaardigheden. Deze adviseurs worden ingehuurd om bepaalde taken, die de eigen werknemers niet 
meer kunnen uitvoeren, over te nemen. Het komt geregeld voor dat er een combinatie van zowel 
kennis en vaardigheden als capaciteit gevraagd wordt van een adviseur. 

De 12 opdrachtgevers die op zoek zijn naar advisering over de afweging voor een 
bouworganisatievorm kunnen ook opgedeeld worden in een groep die vooral op zoek is naar kennis 
en vaardigheden en een groep die door capaciteitsgebrek deze afweging door een adviseur laat doen. 
De meer professionele opdrachtgevers doen dit vooral vanwege capaciteitsgebrek, de minder 
professionele opdrachtgevers zoeken vooral naar kennis en vaardigheden die de eigen organisatie mist 
op het gebied van de afweging over bouworganisatievormen. 

7.2.2 Motieven bij de keuze van een adviseur 

Ais er eenmaal een reden is om ad vies in te winnen. dient er een adviseur gezocht te worden. Zoals 
ook in paragraaf 6.2.2 gesteld zijn er een aantal motieven te noemen die van belang zijn voor de 
selectie van een bepaalde adviseur. Het belangrijkste motief blijkt de ervaring met de adviseur zelf te 
zijn. Daarnaast is de bekendheid met de adviseur van groot belang. Het is dus volgens de theorie erg 
belangrijk welk persoon het advies geeft. Dit weegt in veel gevallen zwaarder dan de ervaring en 
bekendheid van het bureau. Figuur 18 en Figuur 19 geven weer welke motieven de geanalyseerde 
opdrachtgevers aangeven om een adviseur in te huren. . 
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Figuur 18: Motief keuze adviseur naar 
professionaliteit (brom Tabel 30) 

- Afstudeerrapport, Erik van Alphen -

Figuur 19: Motier keuze adviseur naar sector (bron: Tabel 31) 

Een grote groep van 18 opdrachtgevers gaf als .eerste aan dat men gebonden is aan 
aanbestedingsregels voor het selecteren van een adviseur. Zoals te zien is dit vooral het geval in de 
onderwijssector en de overheidssector. Vanwege transparantie en integriteit wordt hier al snel een 
aanbesteding georganiseerd voor de selectie van de adviseur. Omdat onderwijs met overheidsgeld 
huisvesting realiseert zijn scholen vaak gebonden aan dezelfde regelgeving als 
overheidsopd rachtgevers. 

De zorgsector en vooral de woningcorporaties maken naast selectie op basis van aanbesteding ook 
nog gebruik van voorkeursadviseurs. In de zorgsector komt dit in veel gevallen door samenwerking 
met de woningcorporaties of omdat men binnen de grenzen van verplicht aanbesteding blijft. Ais men 
samenwerkt met woningcorporaties maakt men vaak de afspraak dat woningcorporaties ontwikkelen 
en het opgeleverde daarna door te verkopen aan zorginstellingen. Zo kan men de aanbestedingsregels 
ontwijken. Woningcorporaties zijn namelijk niet wettelijk verplicht aan te besteden. 

Ais er sprake is van een aanbesteding. dienen opdrachtgevers bepaalde selectiecriteria te hanteren. 
Deze selectiecriteria hebben een bepaalde wegingsfactor die opdrachtgevers zelf kunnen bepalen. Het 
varieert per opdrachtgever waar men meer waarde aan hecht. Zoals weergegeven in Figuur 18 en 
Figuur 19 zijn er II opdrachtgevers die vooral waarde hechten aan de naam van het adviseurbureau. 
Er zijn daarnaast 7 opdrachtgevers die stell en dat de persoon het belangrijkste selectiecriterium is. 
Hierbij is de vertrouwensbasis tussen de adviseur en opdrachtgever vaak van doorslaggevend belang. 

Dit laatste geldt tevens voor de groep opdrachtgevers die werken met voorkeursadviseurs. Door 
goede ervaringen in het verleden werkt men het liefst in een volgend project ook weer samen met de 
vertrouwde adviseur. Een veelgehoord gezegde bij zowel opdrachtgevers die dienen aan te besteden 
als opdrachtgevers die vrij zijn in hun selectie is: 'le doet geen zaken met de tent, maar met de vent". 

7.2.3 Gevolgen voor de bouwprocesadviseur 

Ais het gaat om bouwprocesadvies bij de keuzevorming voor een bouworganisatievorm dient men dus 
te beseffen dat de persoon een van de belangrijkste motieven is om een bepaalde adviseur in te 
schake len. Het is dus noodzakelijk goede mensen op te leiden die verstand van zaken en de nodige 
ervaring hebben. Daarnaast is het belangrijk dat de adviseur zich snel wegwijs kan maken in de 
opdrachtgeverorganisatie en dat de adviseur bekendheid verwerft op het gebied van advisering 
omtrent bouworganisatievormen. 

Naast de punten die genoemd zijn, noemt Oosterwolde (2007) nog twee punten die van belang zijn bij 
de keuze voor een adviseur. Dat is enerzijds vertrouwen van de opdrachtgever in de 
bouwprocesadviseur en anderzijds is het noodzakelijk dat de opdrachtgever duidelijk kennisverschil 
merkt (perceptie van kennisverschil) tussen zichzelf en de adviseur. Het gaat bij vertrouwen ook om 
het vertrouwen dat de adviseur uitstraalt (confidence). Het uitstralen van vertrouwen is namelijk 
gerelateerd aan accuraatheid. Straalt men vertrouwen uit, dan zal de opdrachtgever denken dat de 
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adviseur accuraat te werk gaat tijdens het adviseringtraject. Hierdoor krijgt de opdrachtgever zelf ook 
vertrouwen (trust). Dit heeft weer effect op de keuze om met de adviseur in zee te gaan. 

7.3 Moment van advisering in bouwproces 
De advisering omtrent bouworganisatievormen vindt idealiter plaats in een vroegetijdige fase van het 
bouwproces, op een moment dat aile keuzemogelijkheden nog open staan. Daarom is het meest ideaal 
om de keuze voor een bouworganisatievorm te maken voordat de PvE-fase begonnen is. In het PvE 
kan men kiezen om technisch of functioneel te specificeren. Op die manier worden er geen mogelijke 
bouworganisatievormen, waarin ontwerptaken eventueel bij de opdrachtnemer liggen, worden 
uitgesloten. In het programma van uitgangspunten (PvU) zou de keuze voor een bouworganisatievorm 
moeten worden toegelicht. 

Mocht er al een partij voor de opdrachtgever aan het ontwerpen zijn, heeft de uitvoerende partij in 
een innovatieve bouworganisatievorm geen kans meer de ontwerpfase op zich te nemen, wat voor 
veel innovatieve bouworganisatievormen een voorwaarde is. Gedacht moet dan worden aan Design & 
Build en uitgebreidere varianten met eventueel (lnanciering, beheer en onderhoud. Zoals in paragraaf 4.1 
en uit Bijlage C is gebleken, is dat het toepassen van innovatieve contractvormen een voorwaarde is 
om prijsconcurrentie om te buigen tot een innovatieconcurrentie. 

Het is natuurlijk ook mogelijk dat de opdrachtgever bij innovatief contracteren niet volledig 
functioneel specificeert, maar tot een bepaald ontwerpniveau het ontwerp uitwerkt en het dan aan de 
uitvoerende partij aanbesteedt. De opdrachtgever kan het bijvoorbeeld uitwerken tot op schets
ontwerp niveau, voorlopig ontwerpniveau of de{lnitief ontwerpniveau. Hoe verder het niveau van ontwerpen 
gevorderd is. hoe meer de uitvoerende partij beperkt wordt zijn eigen innovatieve gedachten te 
verwerken en dus hoe meer bouworganisatievormen er worden uitgesloten. In dit onderzoek is het 
ideale moment om te adviseren over de optimale bouworganisatievorm de verkenningsfase van een 
project. Dit wordt in de onderstaande Figuur 20 weergegeven. 

Het besef van opdrachtgevers dat men zich beperkt in de mogelijke alternatieven indien zij in een 
vroegtijdige fase geen rationeel keuzeproces doorlopen is aileen aanwezig bij de zes rationele 
besluitvormers die in paragraaf 5.3.2 zijn weergegeven. Andere opdrachtgevers doorlopen een 
irrationeel keuzeproces. waarin wei of geen besef is van een keuze voor een bouworganisatievorm. 
Zoals uit paragraaf 5,4 is gebleken leunen irrationele besluitvormers vaak op een adviseur voor de 
afweging van een bouworganisatievorm. Het is dus van belang dat de adviseur die deze keuze begeleidt 
een rationeel besluitvormingsproces doorloopt. Hierbij dient de adviseur zoveel mogelijk alternatieven 
aan de hand van vooraf opgestelde keuzecriteria objectief af te wegen. 
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1.4 Welke adviesfasen zijn mogelijk.? 
Volgens de geschetste adviseringsindeling van Jungermann (1999) zijn er vier modules waarin ieder 
type adviseur advies uit kan brengen. Zo kan de bouwprocesadviseur de opdrachtgever adviseren bij 
het beschrijven van het probleem aangaande bouworganisatievormen, het voorzien in informatie 
omtrent het belang van een rationele afweging en zorgen er voor dat de adviseur kennis vergaart over 
de opdrachtgeverorganisatie voor een uiteindelijk verder advies. In deze fase zal inzichtelijk worden, 
welk type advies de opdrachtgever wenst en nodig heeft. 

Afhankelijk van de strategische, interne, project· en externe context is een bepaald type advies 
mogelijk. Eerdere keuzes die gemaakt zijn kunnen belemmerend zijn voor de mogelijke alternatieven. 
Vervolgens kan een bouwprocesadviseur een of meerdere opties voor bouworganisatievormen 
genereren aan de hand van de interne, externe en projectcontext. Deze selectie wordt bepaald aan de 
hand van de informatie die in de eerste fase van het adviseringstraject vanuit de opdrachtgever is 
ontlokt. In de derde fase van het adviseringstraject, zal de bouwprocesadviseur geschikte alternatieven 
voor een bouworganisatievorm aan de opdrachtgever adviseren. Het is mogelijk dat dit een zeer 
uitgebreide uiteenzetting is van aile opties, met daaraan gekoppeld argumentatie, waarom de ene 
bouworganisatievorm meer geschikt is dan de andere. Het kan anderzijds ook zo zijn dat er een of 
meerdere voorkeursalternatieven worden gecommuniceerd richting de opdrachtgever. Dit is 
afhankelijk van de opdracht aan de adviseur. Vervolgens zal de opdrachtgever een keuze v~~r een 
bepaalde bouworganisatievorm maken in de laatste fase van het adviseringstraject. 

Het is volgens de adviseringsindeling van De Caluwe en Stoppelenburg (2002) tevens mogelijk dat het 
adviseringstraject voor een bouworganisatievorm gevolgd wordt door de implementatie van het 
gekozen alternatief door de bouwprocesadviseur. Op dat moment gaat de adviesopdracht over in een 
managementopdracht, in de richting van bouwmanagement. Er zal in de meeste gevallen een afsluitend 
moment plaatsvinden waarop geevalueerd wordt, of het advies goed is geweest en of men daaraan de 
juiste keuze voor een bouworganisatievorm heeft gekoppeld. 

1.5 Soorten advies en rollen van bouwprocesadviseur 
Afhankelijk van welke fases van het adviestraject een bouwprocesadviseur doorloopt en de wens van 
de opdrachtgever, kan men verschillende soorten advies geven. Men kan zich als bouwprocesadviseur 
richten op expertodvies, waarbij de bouwprocesadviseur kennis en vaardigheden inbrengt ter 
ondersteuning van het keuzeproces voor bouworganisatievormen die de opdrachtgever zelf 
doorloopt. 

Dit zou bijvoorbeeld een overzicht van aile bouworganisatievormen kunnen zijn, waarbij inzichtelijk 
wordt gemaakt welke bouworganisatievormen welke voor· en nadelen hebben, wanneer ze het beste 
kunnen worden toegepast en waar opdrachtgevers bij een eventuele keuze voor een 
bouworganisatievorm op moeten letten. De opdrachtgever gebruikt deze gegevens om zelf een besluit 
te maken over de bouworganisatievorm voor een bepaald project. 

Daarnaast kan de bouwprocesadviseur zich richten op expertodvies met processtoppen. Naast de 
bovengenoemde kennis en vaardigheden over bouworganisatievormen, brengt men ook proceskennis 
in om te komen tot een afgewogen keuze per project. Dit kan voor een eenmalige opdrachtgever 
projectspecifiek zijn, maar voor een meervoudige opdrachtgever kan dit ook een protocol zijn dat bij 
ieder nieuw project kan worden ingezet. De opdrachtgever gebruikt de kennis en vaardigheden van de 
adviseur voor het genereren van een afweging die uiteindelijk door de adviseur gemaakt wordt. Het 
gehele keuzeproces wordt op deze manier uitbesteed. 

Dit is minder van toepassing op de derde mogelijkheid, waarbij de bouwprocesadviseur aileen 
bege/eiding van het proces verzorgt. Dan brebgt de adviseur zelf weinig tot geen inhoudelijke kennis in, 
maar zorgt enkel en aileen voor een vlot intern proces om tot een keuze te komen. Dit type advies is 
toepasbaar in het geval als de opdrachtgeverorganisatie professioneel genoeg is en zelf een visie heeft 
of kan ontwikkelen over de mogelijke keuze voor een bouworganisatievorm. 

Afhankelijk van de ervaring van een bouwprocesadviseur met het advies wat gegeven dient te worden, 
ka.n hij een exploitatie· danwel een exploratieadvies geven. In het geval een bouwprocesadviseur in het 
verleden al meerdere keren hetzelfde type advies heeft gegeven, is er sprake van exploitatieadvies. Hij 
kan gebruikmaken van bestaande kennis en deze toepassen op een andere opdrachtgever. In het geval 
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er sprake is van een nieuw type ad vies, en hij dus binnen de organisatie van de bouwprocesadviseur 
ook opnieuw kennis moet vergaren. is er sprake van exploratieadvies. 

7.5.1 Rollen 

De rollen die de bouwprocesadviseur kan innemen zijn, zoals eerder aangegeven in paragraaf 6.3.2, 
sterk afhankelijk van de behoefte en pro(ess;onaliteit van de opdrachtgever, de aard van de took en de 
persoonlijke voorkeur van de adviseur. Volgens De Caluwe en Stoppelenburg (2003) dient er vooraf te 
worden vastgelegd welke rol een adviseur gaat innemen en wat er bij deze rol door de opdrachtgever 
verwacht wordt. Er kunnen een aantal opdelingen gemaakt worden die de rol van de 
bouwprocesadviseur bij het keuzeproces voor bouworganisatievormen grotendeels bepalen. 

Gewenst type advisering door opdrachtgever 
De eerste opdeling is het eerder genoemde verschil tussen het inbrengen van kennis en vaardigheden 
en het bege/eiden van het proces. Kubr (1996) noemde dit ook wei de inhoude/ijke rol en de procesrol. De 
grondslag voor deze verschillende typen advies ligt vaak in kennis-, tijd-, en capaciteitsgebrek bij de 
opdrachtgeverorganisatie. De adviseur kan bij het ontbreken van kennis bij de opdrachtgever de rol 
van kennisexpert innemen. Hij fungeert dan volgens de rolverdeling van Kubr (1996) als (eitenvinder, als 
alternatieven identificeerde of als medewerker in probleemoplossing. 

In eerste instantie kan deze procesrol inhouden dat men de adviseur een opdrachtgever begeleidt in 
het keuzeproces voor een bouworganisatievorm. Hij kauwt dan geen advies v~~r. maar stuurt het 
proces en laat de opdrachtgever zelf nadenken en een keuze maken tussen de mogelijke opties. Dit 
procesadvies is dus voor een opdrachtgever naast het verkrijgen van een keuze, ook een leermoment 
om bij een later proces zelf de keuze te kunnen maken. Dit zal dus in vee I gevallen bij meervoudige 
opdrachtgevers voorkomen. Deze procesrol kan ook uitgroeien tot het in de praktijk brengen van 
deze keuze. Volgens de indeling van Kubr (1996) dient men dan meer als proces specialist of reflector. 

Natuurlijk zijn tussenvarianten ook mogelijk, waarbij het tevens mogelijk is dat men van rol wisselt 
tijdens een adviestraject. Zoals uit paragraaf 7.2.2 blijkt, heeft een professionele opdrachtgever vooral 
een bouwprocesadviseur nodig als begeleider van het keuzeproces voor bouworganisatievormen en 
minder als inhoudsdeskundige. De achterliggende reden is vooral capaciteitsgebrek. Bij een 
onprofessionele opdrachtgever zal een bouwprocesadviseur vooral kennis en vaardigheden inbrengen. 
Natuurlijk zijn ook hier weer tussenvarianten te bedenken. 

Duur relatie tussen opdrachtgever en adviseur 
De tweede opdeling in rollen vindt zijn grondslag in het type relatie dat de adviseur aangaat met de 
opdrachtgever. Is het slechts een eenmalig adviestraject dan heeft men een kortdurende relatie vaak in 
de rol van expert. Volgens de rolindeling van de Kubr (1996) fungeert de adviseur dan als technisch 
expert of als advocaatlverdedigerlbepleiter van een bepaald advies. Dit is het geval als een opdrachtgever 
zelf onervaren is op het gebied van de keuze voor een bouworganisatievorm. 

De relaties in de bouwwereld zijn vaak projectgebonden, dus er zullen veel relatief kortdurende 
relaties tussen bouwprocesadviseurs en opdrachtgevers zijn omtrent advisering betreffende 
bouworganisatievormen. Afhankelijk van de frequentie van bouwen door de opdrachtgever, zou het 
eventueel uit kunnen groeien tot een langdurige adviesrelatie. Als de relatie langer standhoudt. gaat dit 
over van een adviestraject als proces specialist naar een langdurige relatie als adviespartner van de 
opdrachtgever. In het laatste geval is de adviseur in de meest gewenste positie. De opdrachtgever zal 
in dit geval namelijk regelmatig adviesopdrachten verstrekken. De adviseru dient natuurlijk zowel bij 
incidentele opdrachten als bij partnerschap de kwaliteit van het advies op eenzelfde manier te 
bewaken. Hij kan het zkh niet veroorloven om het ene type opdrachtgever meer aandacht te geven 
dan het andere. 

Interne kennis en vaardigheden van adviseur 
De derde indeling heeft niet te maken met het type advies of de relatie met de adviseur. maar met de 
interne kennis en vaardigheden binnen de organisatie van de adviseur. Het kan namelijk zo zijn dat een 
adviseur zich bij een adviesopdracht kan beroepen op een eerder gegeven vergelijkbaar advies. In dit 
geval exploiteert hij de intern aanwezige kennis over de keuze voor bouworganisatievormen en heeft 
hij dus een exploitatierol. De adviseur kan ook oplopen tegen een type advies dat hij nog nooit in de 
gevraagde vorm heeft moeten geven. In dit geval dient hij in de adviseurorganisatie ook kennis te 
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ontwikkelen over het keuzeproces voor bouworganisatievormen. Hij moet op zoek naar kennis en 
heeft dus een exploratierol. 

De adlliseur als trainer 
Een laatste rol die een bouwprocesadviseur kan innemen, hangt samen met de rol van begeleider van 
het proces. Hij kan de organisatie van de opdrachtgever als trainer van kennis en vaardigheden helpen bij 
het verankeren van kennis in de organisatie. Te denken valt aan het houden van workshops, lezingen 
et cetera. Het gaat dus om interne kennisverspreiding binnen opdrachtgeverorganisaties. Dit zal 
echter aileen voorkomen bij organisaties waar de behoefte is om het afwegingsproces voor 
bouworganisatievormen zelf te maken. Incidentele opdrachtgevers zullen hier geen behoefte aan 
hebben. Het gaat bij dit type advies dus om frequente bouwers. 

Voor een bouwprocesadviseur zijn de volgende rollen te definiEken op het gebied van het adviseren 
bij de keuze voor een bouworganisatievorm: 
• Inhoude/ijke adviesrol (feitenvinder, altematieven identificieerder of medewerker probleemoplossing) 
• Procesadviesrol (procespedalist of reflector) 
• Inddentele adviseur (technisch expert of advocaatlverdedigerlbep/eiter) 
• Partneradviseur 
• Exploitatierol 
• Exploratierol 
• Trainer (beoorde/aar) 

In Bijlage GG is weergegeven welke typen adviseurs er mogelijk zijn in het begeleiden van 
opdrachtgevers bij de keuze voor een bouworganisatievorm. 

7.5.2 Invloed op rol van bouwprocesadviseur 

De adviseur heeft in beperkte mate invloed op de ontwikkeling van het type relatie met de 
opdrachtgever. Door middel van het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het afleveren van 
goede ervaringen, kan de adviseur een positieve indruk achterlaten waardoor hij een partnerrol zou 
kunnen vervullen. Op het gebied van bouworganisatievormen zal de partnerrol aileen toepasbaar zijn 
op opdrachtgevers die meervoudig opdrachten verstrekken. 

Een incidentele opdrachtgever zal na het opleveren van het object geen behoefte meer hebben aan 
een adviseur in een partnerrol. Een variant op een partnerrol is natuurlijk naamsbekendheid in een 
bepaalde sector. Ais het ene schoolbestuur goede ervaring opdoet met een bouwprocesadviseur is de 
kans groot dat een volgend schoolbestuur op zoek is naar eenzelfde adviseur. De adviseur is dan niet 
zozeer partner van €len opdrachtgever, maar meer van een duster van opdrachtgevers. 

7.5.3 Rollen in de praktijk 

Uit de voorgaande analyses uit hoofdstuk 5 is gebleken dat er verschillende opdrachtgevertyperingen 
zijn waar te nemen op het gebied van rationele besluitvorming. De volgende opdrachtgevertyperingen 
zijn te onderscheiden: 

• Ratione/e besluitvormers 
• Irrationele besluitvormers die bekend zijn met het keuzepa/et bouworganisatievormen 
• Irrationele besluitvormers die onbekend zijn met het keuzepalet bouworganisatievormen. 

Daarnaast is in paragraaf 7.2.1 de opdrachtgevertypering waar te nemen gebaseerd op de redenen van 
advisering: 

• Kennis en vaardigheden 
• Capaciteit 
• Overige redenen 

Er is gebleken dat de rationele besluitvormers voornamelijk de keuze intern doorlopen. Zij zijn in 
mindere mate op zoek naar een adviseur bij de keuze voor een bouworganisatievorm. Aileen in het 
geval de opdrachtgever tegen een capaciteitsprobleem oploopt kan er een adviseur ingeschakeld 
worden. De adviseur heeft dan vooral een inhoudelijke adviesrol. die incidenteel is zolang er een 
capaciteitsprobleem blijft bestaan. De opdrachtgever zal ervan uit gaan dat het ingebrachte ad vies 
bekend is bij de adviseur. Er is dus sprake van een exploitatierol. 
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De groep opdrachtgevers die een irrationele besluitvorming doorlopen, maar wei bekend zijn met het 
keuzepalet aan bouworganisatievormen, hebben vooral behoefte aan een adviseur die hen begeleidt bij 
het benoemen en afwegen van de verschillende alternatieven. Die opdrachtgevers zijn vooral op zoek 
naar kennis en vaardigheden van de adviseur. Dit kan zowel een inhoudelijke als een procesadviesrol zijn. 
Afhankelijk van de regelmaat van opdrachtverstrekking kan de rol incidenteel zijn of uitgroeien tot 
partnerrol. Er wordt verwacht van de adviseur dat de kennis aanwezig is. Echter. dit is niet per definitie 
noodzakelijk. Bij zeer specifieke vraagstukken kan men ook een adviseur inschakelen die nog nooit 
eerder tegen het probleem is aangelopen. Zowel exploratieadvies als exploitatieadvies is dus mogelijk. 

Dit verhaal geldt in grote lijnen ook voor de groep opdrachtgevers die een irratione/e besluitvorming 
doorlopen en tevens niet bekend zijn met het keuzepalet aan bouworganisatievormen. In dit geval heeft de 
adviseur in eerste instantie een procesadviesrol, omdat hij de organisatie van de opdrachtgever eerst 
duidelijk dient te maken dat er een keuze bestaat. Het creiken van dit besef is bij deze groep 
opdrachtgevers de belangrijkste taak. In het geval zij overtuigd raken van het belang van een rationele 
afweging kan de adviesrol veranderen van een procesadviesrol in een meer inhoudelijke rol, waarbij de 
adviseur de begeleiding op zich kan nemen van de afweging voor een bouworganisatievorm. Ook hier 
is het afhankelijk van de regelmaat van opdrachtverstrekking of de adviseur een incidentele opdracht 
krijgt, of dat men meer een partnerrol gaat vervullen. Opdrachtgevers in deze categorie zijn dus het 
meest op zoek naar kennis en vaardigheden. In dit geval is exploratieadvies minder op zijn plaats, omdat 
de opdrachtgever van de adviseur verwacht dat hij de kennis en vaardigheden reeds in huis heeft. De 
adviseur zal dus vooral bestaande kennis dienen in te zetten; exploitatieadvies. 

7.5.4 Manieren van adviseren door de bouwprocesadviseur 

Ais duidelijk is welke rol een bouwprocesadviseur inneemt aangaande advisering omtrent 
bouworganisatievormen. kan daar een bepaalde manier van adviseren aan gekoppeld worden. Zoals 
eerder gesteld is dit afhankelijk van de opdrachtgeverorganisatie en de persoon die deze organisatie 
vertegenwoordigd. De bouwprocesadviseur zal namelijk met deze persoon moeten samenwerken. 
Zoals gesteld door De Caluwe en Stoppelenbrug (2002) is de manier van adviseren afhankelijk van: 
• Mate van directief en non-directief handelen van de adviseur (zie 7.5) 
• Mate waarin vooraf geexpliciteerde methode wordt gevolgd 
• Mate van samenwerking tussen adviseur en de opdrachtgever 
• Globale schatting van tijdsbesteding 
• Welke manier van advies doen is van toepassing 

De verschillende manieren van adviseren hangt dus sterk samen met eerder geschetste rollen. Het 
gaat in dit geval vooral om de manier waarop de relatie tussen de opdrachtgever en de 
opdrachtnemer wordt ingevuld. 

In het geval er sprake is van exploratieadvies is het waarschijnlijk dat een adviseur gebruik maakt van 
een geexpliciteerde methode. De adviseur kan namelijk door middel van het zetten van standaard 
stappen een advies snel klaar hebben. Dit kan in de vorm van een geavanceerde decision support tool 
zijn, maar een stappenplan om het adviestraject op een standaard manier op te bouwen is ook 
mogelijk. Bij exploratieadvies is het totale adviseringstraject nieuw en kan er niet teruggegrepen worden 
naar een vooraf bedachte methode. 

7.6 Bei"nvloeding von opdrochtgever door bouwprocesodviseur 
Om een doorbraak te creeren voor een rationele keuze voor bouworganisatievormen dienen 
opdrachtgevers het advies van een bouwprocesadviseur zoveel mogelijk op te volgen. Een voorwaarde 
is dat de bouwprocesadviseur ook een rationeel keuzeproces gebruikt bij ziin advisering. Op deze 
manier kan het adviesbureau referenties opbouwen en uitstralen dat het bureau reeds betrokken is 
geweest bij het tot stand komen van een rationele keuze voor een bepaalde bouworganisatievorm. 

De opvolging van het advies is een bepaaJde gedraging van de opdrachtgever. Gedrag wordt zoals in 
6.5 wordt aangegeven bepaald door de attitude van de opdrachtgever. Ais de bouwprocesadviseur wil 
dat het advies over een keuze voor een bouworganisatievorm wordt opgevolgd, dient hij er voor te 
zorgen dat een opdrachtgever een positieve attitude krijgt ten opzichte van het advies. 
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Om deze positieve attitude te bereiken dient de adviseur de opdrachtgever te overtuigen van de 
positieve effecten van het advies. Aileen attitudeverandering is niet voldoende. Hij dient ervoor te 
zorgen dat de attitude beschikbaar en relevant is voor de situatie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een 
opdrachtgever voor de keuze staat om een definitief ontwerp (DO) te laten uitwerken tot een bestek 
en tekeningen. Dan is het minder relevant om als bouwprocesadviseur te adviseren dat men toch 
beter functioneel kan specificeren. Hij zou echter wei kunnen adviseren om op basis van het DO de 
markt te zoeken en er een engineering & construct-contract van te maken. Hij dient dus goed in te 
schatten welk type advies hij nog kan geven. De relevantie moet duidelijk zijn. Natuurlijk kan hij 
proberen de opdrachtgever in te laten zien dat er in een vroeger stadium een minder goed besluit is 
genomen. Echter, hier dient voorzichtig mee om gegaan te worden. 

Deze attitudeverandering kan bereikt worden door de opdrachtgever te overtuigen van de voordelen 
van het ad vies. Hoe de adviseur het beste kan overtuigen, hangt af van de manier van den ken van de 
opdrachtgever. Een opdrachtgever kan namelijk systematisch denken. Dan wil hij de stappen die de 
adviseur gezet heeft volledig proberen te begrijpen en zal daarmee doordacht, alert en actief om gaan. 
Dit zal de manier zijn waarop professionele partijen met het advies van een bouwprocesadviseur 
omgaan. Zij hebben namelijk de kennis en kunde in huis om ook daadwerkelijk over de materie mee 
te denken. De geijkte manier om deze categorie opdrachtgevers te overtuigen is dan ook op basis van 
argumenten. 

Mensen denken en redeneren echter sneller op een heuristische manier (vuistregels; zie ook hoofdstuk 
3 en Bijlage P). Opdrachtgevers zullen dan niet het gehele ad vies doorspitten en aile argumenten die 
de adviseur aandraagt beoordelen op waarheid. Bij een heuristische manier van den ken, beoordeelt 
men het advies oppervlakkig en vluchtig. Men gaat uit van de kundigheid van de adviseur. Oorzaken 
kunnen bijvoorbeeld tijdgebrek of onkunde zijn. Een professionele partij kan bij beoordeling van een 
advies vanwege tijdgebrek redeneren op basis van heuristieken. Een minder professionele 
opdrachtgever zal echter aan kennis ontbreken om het advies op een goede manier te beoordelen en 
zich daarom baseren op heuristieken om advies wei of niet te gebruiken. 

Omdat de mens, ondanks een systematische benadering, toch vaak gebruik maakt van heuristieken bij 
de beoordeling van advies, kan men als adviseur hierop (mede) de be'invloedingsstrategie aanpassen. In 
paragraaf 6.5 noemt Cialdini (200 I) verschillende strategieen. Ais het gaat om advies omtrent 
bouworganisatievormen, kan men verschillende van deze strategieen toepassen. Men maakt dan 
gebruik van de zogenaamde cues. 

De adviseur kan een vergelijking trekken met hoe andere opdrachtgevers het aanpakken, zodat men 
overtuigd raakt van het advies. Hij kan zorgen dat de opdrachtgever sympathie krijgt voor de adviseur, 
zodat de opdrachtgever sneller geneigd is te doen wat er gevraagd wordt. De adviseur kan zorgen dat 
hij autoriteit uitstraalt, omdat de opdrachtgever de adviseur daardoor sneller gelooft. T evens kan de 
adviseur gebruik maken van wederkerigheid, waarbij de adviseur iets geeft en daarbij iets terugverwacht 
van de opdrachtgever. Door te zorgen dat een opdrachtgever op een onderdeel van het advies een 
standpunt inneemt, kan de adviseur bij het totale advies daar op wijzen zodat de opdrachtgever 
gedwongen wordt consistent te handelen. Ten slotte kan de adviseur zorgen dat hij uniek advies geeft, 
zodat er schaarste ontstaat, waardoor de opdrachtgever gebruik zou moeten maken van het advies. 

Ten slotte neemt de acceptatie van het advies volgens Harvey en Fisher (1997) toe naarmate het over 
een de importantie van het onderwerp stijgt. De bouwprocesadviseur dient te zorgen dat de 
opdrachtgever het belang van een keuze en rationele afweging gaat voelen en dat de opdrachtgever 
daardoor het gegeven advies niet in de wind zal slaan en dus zal gebruiken. De perceptie van 
importantie door de opdrachtgever is daarbij van groot belang. 

1.1 Samenvatting 
Besluitvorming in organisaties vindt zelden individualistisch plaats. Verschillende actoren hebben een 
rol. Elm van deze actoren is de adviseur in verschillende vormen. In het geval van besluitvorming 
omtrent een bouworganisatievormen zou dit de bouwprocesadviseur kunnen zijn. Ais gevolg van 
onzekerheid omtrent mogelijke gevolgen wil een opdrachtgever deze onzekerheid reduceren door 
het inwinnen van advies. Dit advies kan technisch, maar ook procesmatig van aard zijn. Bijna aile 
opdrachtgevers hebben te maken met technisch adviseurs. Daarnaast is er een grote meerderheid die 
te maken heeft met procesadviseurs. De groep opdrachtgevers die gebruik maakt van procesadviseurs 
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laten in veel gevallen ook advies uitbrengen over de bouworganisatievorm. De keuze die hieruit voigt 
is echter nog niet in aile gevallen rationeel. 

Waarom extern bouwprocesadvies? 
De voornaamste redenen om een adviseur te betrekken bij het keuzeproces om te komen tot een 
bouworganisatievorm ligt in een gebrek aan kennis en capaciteit bij de opdrachtgeverorganisatie. 
Daarnaast is een reden voor een adviesvraag ook vaak een second opinion, frisse blik of justificatie en 
aanpassing van een besluit. Het probleem bij de keuze voor een bouworganisatievorm is het ontbreken 
van het besef bij opdrachtgevers over de mogelijkheden. Ze zijn zich niet bewust van een mogelijke 
keuze en voelt daarom ook geen behoefte kennis binnen te halen. Een taak voor de 
bouwprocesadviseur is om deze impasse te doorbreken en meer bewustzijn te creiken bij 
opdrachtgevers. 

In het geval de opdrachtgever behoefte heeft aan advies over de keuze voor een 
bouworganisatievorm, zal hij op zoek gaan naar een adviseur. De motieven om tot de keuze voor een 
bepaalde adviseur te komen, liggen vooral op persoonlijk vlak. De kennis van de adviseur, de goede 
ervaringen met de adviseur en de bekendheid van de adviseur wegen daarin zwaar. Tevens is het belangrijk 
om als adviseur de opdrachtgeverorganisatie goed te kennen. 

Om aan deze motieven te voldoen, is het belangrijk dat de bouwprocesadviseur referenties opbouwt, 
waaruit blijkt dat hij eerder advies heeft uitgebracht over bouworganisatievormen. Deze eerdere 
adviestrajecten dienen dan wei effectief te zijn verlopen. Er moet goede afstemming zijn tussen 
opdrachtgever en adviseur en men moet voldoende tijd nemen voor deze afstemming. Daarnaast 
moet er helderheid zijn over de rollen van zowel opdrachtgever als adviseur. Tenslotte dient er 
onderling goed vertrouwen te zijn. 

Moment van adviser;ng? 
Advieswerk bestaat uit meerdere fases die gelijk zouden moeten lopen met het besluitvormingsproces 
bij een opdrachtgever omtrent bouworganisatievormen. Hierin kunnen verschillende soorten ad vies, 
rollen van de adviseur en manieren van adviseren worden gedefinieerd. Binnen dit onderzoek is er 
voornamelijk voor gekozen de rolindeling van de bouwprocesadviseur, volgens Kubr (1996) aan te 
houden en deze toe te passen op mogelijk advies voor bouworganisatievormen. Dit zijn de rollen van 
reflector, proces specialist, feitenvinder, alternatieven identificeerder, medewerker in probleemoplossing, trainer 
/ beoordelaar, technisch expert en/of advocaat I verdediger / bepleiter. 

De manier van adviseren is afhankelijk van het gewenste advies, de gewenste relatie tussen opdrachtgever 
en adviseur en de gewenste rolverdeling die de adviseur en de opdrachtgever samen vaststellen. Dit is dus 
voordat een adviestraject start lastig te voorspellen, omdat dit per adviestraject zal verschillen. Het is 
van belang dat er vooraf bepaald wordt. welke rolverdeling gehanteerd zal worden. Dit zal de 
adviesrelatie en het uiteindelijke adviesresultaat positief be'invloeden. 

Per opdrachtgevercategorie zijn er verschillende rollen te definieren. Rationele besluitvormers zijn 
vooral op zoek naar inhoudelijke adviseurs om capaciteitproblemen op te lossen. Irrationele 
besluitvormers zijn vooral op zoek naar adviseurs die kennis en vaardigheid inbrengen in een 
procesmatige rol die eventueel kan uitmonden in een inhoudelijke rol. 

Hoe krijgt men advies ge;'mplementeerd? 
Om het resultaat van een adviestraject ge'implementeerd te krijgen, zal de adviseur de opdrachtgever 
moeten beinvloeden. De opdrachtgever moet inzien dat het een goed advies betreft. Om als adviseur 
invloed te hebben op het gedrag van de opdrachtgever moet de adviseur vooral in staat zijn te 
overtuigen. Overtuigen verandert de attitude van de opdrachtgever en daarmee ook zijn gedrag om 
het advies op te volgen. Afhankelijk van hoe de opdrachtgever denkt, dient men het advies aan te 
passen. Men gaat er bij de keuze voor een bouworganisatievorm vanuit dat de opdrachtgever deze 
systematisch (doordacht, actief en alert) benadert. Echter, het is ook goed mogelijk dat men als 
opdrachtgever heuristisch (vlug en oppervlakkig) redeneert, Men dient zich als bouwprocesadviseur 
bewust te zijn van de gewenste rol en manier van be'invloeden van een opdrachtgever. 
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8 De rol van Brink Groep 
In de hoofdstukken 3 tim 5 is duidelijk gemaakt waar een rationeel keuzeproces voor 
bouworganisatievormen aan dient te voldoen en hoe opdrachtgevers hier in de praktijk mee omgaan. 
Daarnaast is in hoofdstuk 6 weergegeven hoe advies kan helpen bij het rationaliseren van 
besluitvormingsprocessen, waarna in hoofdstuk 7 is gekeken hoe opdrachtgevers in de B&U omgaan 
met advisering bij de rationele keuze v~~r een bouworganisatievorm en wat de rol van een 
bouwprocesadviseur hier bij kan zijn. 

Zoals in de inleiding is aangegeven wordt dit onderzoek gedaan in opdracht van Brink Groep. 
businessunit bouwmanagement en huisvestingsadvies (BM-HA). Daarom is het van belang om inzicht 
te krijgen hoe Brink Groep. en specifiek BM-HA, omgaat met de geschetste materie in dit onderzoek. 
Op deze manier kan een vergelijk getrokken worden tussen wat er vanuit het onderzoek noodzakelijk 
zou zijn en de huidige situatie. Deze vergelijking dient als input voor een SWOT-analyse (strengths, 
weaknesses, opportunities and threats) waaruit aandachtspunten voor Brink Groep volgen. 

De input voor dit hoofdstuk wordt geleverd door interne documentatie, interviews met een 
deskundigenpanel bestaande uit medewerkers van Brink Groep (voor een lijst met ge'interviewden zie 
Bijlage HH), een klankbordsessie met directe betrokkenen en ervaringen opgedaan door 
ondergetekende. De selectie van het deskundigenpanel is gebaseerd op de veronderstelde kennis van 
de person en in kwestie in relatie tot de behandelde materie in dit onderzoek. De informatie die uit de 
analyse van de interviews en interne documentatie is gekomen, is in een korte klankbordsessie 
voorgelegd aan direct betrokkenen. De wetenschappelijke precisie is daardoor minimaal. Echter, de 
relevantie voor Brink Groep is des te groter vanwege de nauwe betrokkenheid met het onderwerp 
van deze personen. In dit hoofdstuk wordt er antwoord gegeven op de volgende deelvraag: 

Leeswijzer 
Dit hoofdstuk begint in paragraaf 8.1 met het uiteenzetten van de voorwaarden voor Brink Groep om 
een rationele keuze voor een bouworganisatievorm te kunnen faciliteren. In paragraaf 8.2 wordt 
daarna een SWOT-analyse gedaan, om de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigen voor de 
adviesdienst van Brink Groep te analyseren. Daarna voigt in paragraaf 8.3 een opsomming van de 
verbeterpunten die Brink Groep dient mee te nemen om een rationeel afwegingsproces te 
verbeteren. Ten slotte voigt in 8A een samenvatting van dit hoofdstuk. 

8.1 Voorwaarden aan Brink Groep als bouwprocesadviseur 
Uit de analyse in de voorgaande hoofdstukken is gebleken dat een bouwprocesadviseur een 
opdrachtgever kan bijstaan in het rationaliseren van de keuze voor een bouworganisatievorm. 
Daaraan zijn een aantal voorwaarden verbonden. 

Het is ten eerste noodzakelijk dat de bouwprocesadviseur zelf wei in staat is een rationeel 
keuzeproces te doorlopen. Dit houdt in dat de adviseur om te komen tot een rationele keuze voor 
een bouworganisatievorm,: 

• bekend moet zijn met aile alternatieven 
• bekend moet zijn met aile keuzecriteria 
• in staat moot zijn de keuzecriteria objectief af te wegen. 

Daarbij is noodzakelijk dat tijdens de afweging zoveel mogelijk voorkomen wordt dat de adviseur 
bei'nvloed wordt door het gebruik van heuristieken. Daarom dient de unieke opgave van ieder 
afzonderlijk project niet uit het oog verloren te worden. 

Daarvoor zijn een aantal rollen geschetst die de adviseur kan innemen aan de hand van de behoefte en 
professionaliteit van de opdrachtgever, de aard van de adviestaak en de persoonlijke voorkeur van de adviseur. 
De geschetste rollen zijn als voigt in te del en: 

8-68 

CIHHP rUle Technische Universiteit 
Eindhoven 

• University ofTechnology 



17-6-2008 - Afstudeerrapport, Erik van Alphen -

• Op basis van type advies: Inhoudelijk advies vs. procesadvies 
• Op basis van interne vaardigheden van adviseur: Exploratieadvies vs. exploitatieadvies 
• Op basis van duur relatie: Inddenteel advies vs. partnerrol 
• Trainer 

De gewenste rol is dus afhankelijk van het type opdrachtgever dat om advies komt vragen. Er is 
geconcludeerd dat er verschillende typen opdrachtgevers zijn die allen op een andere manier 
benaderd dienen te worden bij de advisering omtrent de keuze voor een bouworganisatievorm. Het 
betreft de volgende indeling: 

• Rationele besluitvormers (ofwel intern, ofwel externe ondersteuning) 
• Irrationele besluitvormers die wei bekend zijn met het keuzepalet bouworganisatievormen 
• Irratione/e besluitvormers die onbekend zijn met het keuzepalet bouworganisatievormen. 

Het is dus noodzakelijk na te gaan hoe Brink Groep aan deze voorwaarden vorm geeft, om 
verbeterpunten te ontdekken. Een algemeen voordeel van Brink Groep is de reeds bestaande 
diversiteit in de dienstverlening. Brink Groep heeft naast BM-HA meerdere businessunits, waaronder 
VGO (Vastgoed en Gebiedsontwikke/ing) en KKA-OA (Kosten-Kwaliteit advies en Onderhoudsadvisering). 
Deze businessunits kunnen complementair zijn tijdens de advisering omtrent de keuze voor een 
bouworganisatievorm. VGO kan input leveren over opbrengsten, cashflow. financiering et cetera. 
KKA-OA kan adviseren over Lifecycle Economy, kostenadvisering en ontwerptoetsing op het gebied 
van onderhoud. Dit helpt bij de afweging voor een bouworganisatievorm. 

8.1.1 De rationele afweging door Brink Groep 

Aan de hand van de drie genoemde vereisten voor het doorlopen van een ration eel keuzeproces, 
wordt Brink Groep in de komende passage geanalyseerd op de mogelijkheden om in een rationeel 
keuzeproces voor bouworganisatievormen te voorzien. 

A'temat;even 
Een eerste voorwaarde is dat de verschillende alternatieven aan bouworganisatievormen bekend zijn 
binnen Brink Groep en dat men de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven kent. Binnen 
Brink Groep is in 2004 een R&D-team opgericht welke een Leidraad (Brink Groep. 2004) heeft 
opgesteld voor de afweging van bouworganisatievormen. Daar kwamen de volgende alternatieven aan 
de orde: Turn Key, Design&Build, Bouwteam en Tradtioneel. 

Omdat dit een beperkte uiteenzetting betrof van de alternatieven en de afweging is in 2006 wederom 
een R&D-team opgericht dat zich bezig houdt met het ontwikkelen van een interactief afwegingsmodel 
voor bouworganisatievormen. Binnen dit model (Brink Groep. 2007) komt een breder scala aan 
bouworganisatievormen naar voren. Men heeft er voor gekozen niet iedere bouworganisatievorm te 
benoemen, maar de meest algemene vormen. De reden ligt in het doel van het afwegingsmodel, dat 
bedoeld is opdrachtgevers te beTnvloeden om de adviesdienst van Brink Groep in te huren. Het is dus 
geen ondersteunend model voor de interne afweging binnen Brink Groep. Het betreft het volgende 
scala aan bouworganisatievormen: 

• Traditioneel 
• Bouwteam 

• Engineering & Construct 

• Design & Build 

• Turnkey 

• DB(F)M(O) 

• (Fee-)Ontwikkelaar 

• Be/egger 

Ais dit vergeleken wordt met de alternatieven die geschetst worden in bijlage G, zou men kunnen 
stell en dat de hoofdcategorieen aanwezig zijn, maar de specifieke verschillende 
bouworganisatievormen ontbreken. Zoals gezegd is dit een bewuste keuze geweest. Een selecte groep 
personen (6 a 7 medewerkers) is intern op de hoogte van de andere mogelijkheden. Deze kennis staat 
echter niet specifiek op papier omschreven of in de kennissystemen. Het is dan ook niet voor iedere 
Brink Groep-medewerker toegankelijk. Een punt van verbetering zou dus kunnen zijn. dat de kennis 
over zoveel mogelijk bouworganisatievormen toegankelijk wordt gemaakt voor aile medewerkers. 
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Keuzecriteria 
Een tweede vereiste is dat men zoveel mogelijk keuzecriteria op een rijtje heeft staan, waaraan men 
de verschillende alternatieven kan afwegen. In de Leidraad afweging bouworganisatievormen (Brink 
Groep, 2004) is door het toenmalige R&D-team reeds een leidraad opgesteld waarin vier 
verschillende keuzecriteria zijn genoemd, waaraan een keuze zou moeten worden afgewogen: Invloed, 
Risico, Project en Markt. Aan de hand van een vragenlijst kan een Brink Groep-medewerker dan het 
projectprofiel schetsen, zodat de optimale bouworganisatievorm geadviseerd kan worden. Er is echter 
geen onderverdeling gemaakt binnen de geschetste factoren. Dit geeft, vanwege voortschrijdende 
inzichten, in de hUidige situatie een niet al te heldere en complete uiteenzetting van de beschikbare 
keuzecriteria op dit moment. 

Het huidige R&D-team heeft daarom in het nieuwe afwegingsmodel de keuzecriteria opgedeeld in drie 
hoofdcategorieen en daaronder een verdeling gemaakt. De criteria betreffen: 

• De doelstellingen van de opdrachtgever (invloed, prijszekerheid, externe financiering, waardegroei, 
gespreide betaling, sturen op courantheid, sturen op levensduurkosten, integreren van ontwerp en 
uitvoering) 

• Eigenschappen van de opdrachtgever (eigen personele capaciteit in de voorfase en exploitatiefase, 
kennis en ervar;ng om werkzaamheden zelf uit te voeren, kennis en ervaring om professioneel 
opdrachtgever te zijn) 

• Eigenschappen van het project (tijdsdruk in de voorbereidingsfase, mogelijkheid prestaties vooraf te 
specificeren, complexiteit van opgave en het proces, omvang van project, grondpositie, politieke 
factoren) 

Ais deze keuzecriteria vergeleken worden met de criteria die genoemd zijn in hoofdstuk 4 ziet men 
grote overlap. Er kunnen echter nog een aantal andere criteria specifieker worden meegenomen in de 
afweging. Zo wordt risicoverdeling niet expliciet meegenomen in de afweging. Ze zitten vaak 
verscholen in de genoemde keuzecriteria. De keuzecriteria zijn evenals de alternatieven niet voor 
iedereen binnen de organisatie van Brink Groep beschikbaar. Er is slechts een beperkt groepje 
werknemers dat hierover de kennis in huis heeft. Op het afwegingsmodel na is het ook nauwelijks te 
achterhalen welke criteria er meegenomen dienen te worden in de afweging voor een 
bouworganisatievorm. Het verbreden en ontsluiten van deze kennis kan dus nog worden verbeterd. 

Rationele afweging 
Ais de alternatieven en de keuzecriteria bekend zijn, is het noodzakelijk dat men deze objectief kan 
afwegen. Men dient dan bekend te zijn met de consequenties van verschillende keuzes voor de 
uitkomst van de bouworganisatievorm en het projectresultaat. 

Volgens verschillende personen is Brink Groep in staat een dergelijke rationeel afgewogen keuze te 
maken. Voor het afwegen is echter geen specifiek(e} model of leidraad opgesteld. De ge'interviewde 
medewerkers zien het als onmogelijk om een dergelijk proces volledig geautomatiseerd vorm te 
geven. Men vindt de verschillende projecten en adviesvragen zo divers, dat men de keuzecriteria bij 
iedere vraag van opdrachtgevers apart afgewogen dient te worden aan de specifieke eigenschappen 
van dit project. 

Binnen de leidraad afweging bouworganisatievorm (Brink Groep, 2004) is de manier van afwegen 
slechts summier en globaal geschetst. Het nieuwe afwegingsmodel (Brink Groep, 2008) is op dat 
gebied meer toegepast, geautomatiseerd en dus bruikbaarder. Dit geautomatiseerde model beoogt 
geen unieke uitkomst te genereren, maar men kan aan de hand van beantwoorde vragen door de 
opdrachtgever wei een voorkeursuitkomst genereren. Het is de bedoeling dat deze uitkomst de 
opdrachtgever dusdanig prikkelt dat men de keuze verder laat onderzoeken. 

Dit verdere onderzoek zou dan door Brink Groep uitgevoerd kunnen worden. Op dit moment zijn 
nog niet aile medewerkers zich bewust van de mogelijkheid voor een afweging en dus niet in staat een 
dergelijk proces te begeleiden. Men zou zich minstens bewust moeten zijn van deze kennis in de 
organisatie. zodat men de juiste persoon weet te vinden die deze keuze wei zou kunnen begeleiden. 
Er valt op het gebied van een gesystematiseerde afweging door de gehele organisatie nog een grote 
stap te maken. 
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Ervaring en capaciteit 
Uit de analyse in hoofdstuk 7 is gebleken dat een opdrachtgever veel waarde hecht aan de ervaring die 
een bureau/adviseur op het gebied waarop men advies vraagt. Dit is vooral het geval bij het gebruik 
van voorkeursleveranciers. maar ook bij de selectie via een aanbesteding. Het is dus zaak dat Brink 
Groep een aantoonbare lijst van referenties heeft. waaruit blijkt dat men ervaring heeft met de 
advisering omtrent de keuze voor een bouworganisatievorm. Deze lijst met referenties is reeds 
aanwezig en is in de afgelopen jaren uitgebreid. maar is nog incompleet. Het ontbreekt bij 
verschillende bouworganisatievormen aan specifieke ervaring. Een doelstelling van de organisatie is 
dan ook om deze gaten in de toekomst op te vullen. 

Naast de ervaring die men organisatiebreed heeft opgedaan. is het ook van belang dat er specifieke 
medewerkers binnen de organisatie zijn die zich bezighouden met de advisering bij het keuzeproces 
voor bouworganisatievormen. Het gebrek aan capaciteit dient bij een grotere wordende vraag naar 
advisering omtrent een rationele keuze voor een bouworganisatievorm uitgebreid te worden. Daarbij 
hechten opdrachtgevers vee I waarde aan de persoonlijke achtergrond en kenmerken van de adviseur. 
Hier komt het vaak gehoorde gezegde: "Men doet geen zaken met de tent, maar met de vent" weer 
boven tafe!. 

Binnen BM-HA is er op dit moment slechts een selecte groep medewerkers (6 a 7 personen) die de 
rationele keuze voor een bouworganisatievorm kan begeleiden en maken. Vaak wordt de begeleiding 
van een dergelijke keuze door dezelfde adviseur gedaan. Naast het opbouwen van referenties is het 
dus ook zaak voor BM-HA meer medewerkers op te lei den op het gebied van advisering over de 
keuze van bouworganisatievormen. 

8.1.2 De rollen van Brink Groep 

De tweede voorwaarde om een goed pakket aan adviseringdiensten te kunnen garanderen op het 
gebied van begeleiden van het keuzeproces voor bouworganisatievormen. is dat men binnen de 
organisatie van Brink Groep vorm kan geven aan de verschillende rollen die een bouwprocesadviseur 
op dit gebied in kan nemen. Afhankelijk van de behoefte en professionaliteit van de opdrachtgever, de aard 
van de adviestaak en de persoonlijke voorkeur van de adviseur dient men de rol te bepalen. 

'nhoude'iJk advies vs. procesadvies. 
De mogelijkheid om goed inhoudelijk advies te leveren is afhankelijk van de mogelijkheid om intern 
een rationeel keuzeproces te kunnen doorlopen. Dit hangt af van de mate van kennis en vaardigheden 
die binnen de organisatie aanwezig is om een ration eel keuzeproces te garanderen. Zoals gesteld in de 
voorgaande paragraaf zijn de kennis en vaardigheden binnen Brink Groep aanwezig om dit proces 
rationeel te doorlopen. Er zijn nog een aantal verbeterpunten. maar in grote lijnen is het mogelijk dit 
advies goed te geven. Er zijn tevens ervaringen opgebouwd. waar men aan kan refereren richting 
o pd rachtgevers. 

Naast het inhoudelijke advies is het ook mogelijk een procesrol te vervullen. Dit kan enerzijds 
inhouden dat men een opdrachtgever begeleidt in het keuzeproces voor een bouworganisatievorm. 
Anderzijds kan het ook inhouden dat Brink Groep het proces dat voigt op de keuze voor een 
bouworganisatievorm begeleidt. Met procesbegeleiding heeft Brink Groep veel ervaring. In 
traditionele. maar ook met meer ge'integreerde bouworganisatievormen. al is de ervaring op dat 
gebied nog niet groot. Men mist ervaring met bepaalde bouworganisatievormen van het keuzepalet. 
Brink Groep is echter wei van mening dat dit geen bezwaar hoeft te zijn. omdat men kan bogen op 
een ruime ervaring met andere bouworganisatievormen. 

Exp'oratieadvies vs. exploitatieadvies 
Het verschil tussen exploratieadvies en exploitatieadvies zit in de ervaring die de adviseur met een 
bepaalde adviestaak heeft. Indien de adviseur een oud advies van de plank kan halen en dit kan 
herschrijven tot een advies wat toepasbaar is op een nieuwe adviesvraag, dan is er sprake van een 
exploitatieadvies. Dan exploiteert men als het ware bestaande kennis. In het geval van advisering 
omtrent bouworganisatievormen, heeft Brink Groep zoals eerder gesteld ervaringen opgedaan. Deze 
ervaringen dekken echter nog niet het volledige keuzepalet aan bouworganisatievormen. 

In het geval Brink Groep dus te maken krijgt met de vraag over advisering omtrent een 
bouworganisatievorm die nog nooit is geanalyseerd. is er sprake van exploratieadvies. Natuurlijk kan 
Brink Groep op bepaalde punten altijd een vergelijking trekken met voorgaande adviezen. Daarom zal 
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een puur exploratieadvies vrijwel nooit bestaan. Echter, een puur exploitatieadvies bestaat bij Brink 
Groep ook nooit. leder project wordt als uniek beschouwd, waardoor iedere adviesvraag objectief en 
blanco bekeken wordt. Wei wordt ervaring en documentatie uit het verleden gebruikt. maar dit 
wordt altijd aangevuld met en gewijzigd door nieuwe inzichten. 

In het geval van advisering over de afweging voor een bouworganisatievorm, zal er in veel gevallen 
sprake zijn van exploratieadvies. Wellicht is dit niet altijd het geval v~~r Brink Groep als organisatie, 
maar dan toch zeker voor de betrokken medewerkers. Zij proberen om kennis te delen en bij iedere 
nieuwe adviestaak een medewerker te betrekken die nog geen ervaring heeft met advisering omtrent 
een bouworganisatievorm. Op deze manier is het adviseringstraject voor deze medewerker 
exploratief. hoewel het voor de organisatie een exploitatie van bestaande kennis betreft. 

'ncidentee' advies vs. I'artnerro' 
Het is mogelijk dat opdrachtgevers die meervoudig opdrachten verstrekken de vraag aan Brink Groep 
stellen om bij ieder afzonderlijk project de afweging voor een bouworganisatievorm te maken. Brink 
Groep zou in dit geval kunnen fungeren als partner voor een meervoudige opdrachtgever. Het bedrijf 
acht zich in staat deze partnerrol te kunnen vervullen en ziet dit als een uitbreiding van de 
adviesdiensten die aan incidentele opdrachtgevers geleverd wordt, maar beseft ook dat het een 
andere aanpak met zich meebrengt. 

De verwachting is dat dit niet vaak voor zal komen. Meervoudige opdrachtgevers kunnen in de meeste 
gevallen worden bestempeld als professioneel. Zoals uit de analyse is gebleken, is er een relatie waar 
te nemen tussen professionaliteit van de opdrachtgever en rationaliteit van het keuzeproces. Een 
meervoudige opdrachtgever moet dus in staat zijn om uiteindelijk zelf een rationele keuze voor een 
bouworganisatievorm te maken. 

Brink Groep verwacht dus dat vooral incidentele, minder professionele opdrachtgevers gebruik willen 
maken van de adviesdienst voor het begeleiden van de keuze voor een bouworganisatievorm. Dit type 
opdrachtgever heeft geen baat bij het zelf ontwikkelen van deze kennis. Dit kost teveel tijd, capaciteit 
en dus geld zonder dat het zich terugbetaalt. Zoals eerder in de analyse ook is aangegeven, is het 
vooral een taak om deze incidentele opdrachtgevers bewust te maken van een mogelijke keuze. Er is 
gebleken dat de keuze voor een bouworganisatievorm, ook in de speerpuntmarkten van Brink Groep. 
veelvuldig irrationeel gemaakt wordt. Brink Groep zou dus bij de vraag naar andere adviesdiensten 
altijd moeten terugkijken op rationaliteit van het besluitvormingsproces achter de gekozen 
bouworganisatievorm en de opdrachtgever eventueel wijzen op minder verstandige afwegingen. 

De procesbegeleider heeft de potentie om in een partnerrol te worden gegoten. Opdrachtgevers 
kunnen namelijk een strategische keuze maken dit niet intern te organiseren. Naast de vraag van een 
incidentele opdrachtgever kan het voorkomen dat een professionele meervoudige opdrachtgever 
eenmalig advies zoekt bij het implementeren van kennis en vaardigheid in de eigen organisatie over de 
keuze voor bouworganisatievormen. T e den ken valt aan het ontwikkelen van een protocol of het 
trainen van werknemers. 

Trainer 
De laatste rol die Brink Groep ook in kan nemen is de rol van trainer. Brink Groep kan de 
beschikbare kennis bijvoorbeeld inbrengen in een professionele meervoudige 
opdrachtgeverorganisatie. Ook deze rol is Brink Groep niet vreemd, wan er is reeds ervaring op dit 
gebied. Zo zijn er gastcolleges en workshops gegeven op het gebied van de keuze voor 
bouworganisatievormen. Het vereist wei een bepaald type werknemer binnen Brink Groep die ook 
over didactische capaciteiten beschikt. Daarnaast dient er standaard lesmateriaal beschikbaar te zijn 
waar men op terug kan vallen in de vorm van workshops. collegemateriaal. vraagstukken, toetsen et 
cetera. Dit materiaal is bij verschillende personen verspreid aanwezig, maar is nog niet universeel 
beschikbaar en inzetbaar. Een gerelateerde voorwaarde is dat dit lesmateriaal up-to-date gehouden 
wordt. 

8.1.3 Brink Groep en de benadering van opdrachtgevers 

Een derde voorwaarde om als Brink Groep op een goede en gewenste manier een rationeel 
keuzeproces te kunnen faciliteren is het besef dat Brink Groep te maken heeft met verschillende 
typen opdrachtgevers. 
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Rotionele besluitvormers (ofwel intern, ofwel externe ondersteuning) 
Deze groep opdrachtgevers is grotendeels zelf in staat een rationele afweging te maken aangaande de 
keuze voor een bouworganisatievorm. De diensten die Brink Groep aan deze groep opdrachtgevers 
kan bieden, zullen dan ook voornamelijk gevraagd worden bij een capaciteitsgebrek, onzekerheid over 
de interne afweging of het creeren van draagvlak onder de stakeholders van de opdrachtgever. 
Daarnaast is het mogelijk dat Brink Groep gevraagd wordt nieuwe innovatieve kennis over 
bouworganisatievormen te analyseren, zodat deze meegenomen kunnen worden in de afweging van de 
rationele besluitvormer. 

Naast deze mogelijke diensten is Brink Groep uitstekend in staat als procesbegeleider voor 
verschillende projecten van dit type opdrachtgever te fungeren. Omdat Brink Groep het belang van 
een rationele keuze erkent, zal Brink Groep een aanvulling zijn tijdens een bouwproces in een 
vernieuwende bouworganisatievorm. Ten slotte kan Brink Groep deze groep opdrachtgevers 
bedienen met het geven van trainingen op het gebied van bouworganisatievormen. Een rationele 
opdrachtgever heeft niet automatisch rationeel denkende medewerkers. Deze categorie kan de 
training van medewerkers in handen van Brink Groep leggen, zodat de opdrachtgever gegarandeerd is 
van up-to-date kennis. 

Irrotionele bes/uitvormers die bekend zijn met keuzepolet bouworgonisotievormen 
Deze groep opdrachtgevers is niet zelf in staat een rationele afweging te maken, maar is zich wei 
bewust van een keuzemogelijkheid. Ze laat zich in dit proces bijstaan door een adviseur. Brink Groep 
zou als inhoudeHjk adviseur kunnen fungeren. De keuze om een bouwprocesadviseur in te schakelen 
bij de afweging voor een bouworganisatievorm is echter nog niet altijd gebruikelijk. Vaak wordt een 
technisch adviseur gevraagd deze afweging te maken. Dit kan van invloed zijn op de rationaliteit van de 
keuze, omdat technisch adviseurs aan opdrachtgeverzijde vooral baat hebben bij een traditioneel 
proces. Er Hgt dus een taak om bewustzijn te creEken bij opdrachtgevers over de toegevoegde waarde 
van een onafhankelijke bouwprocesadviseur bij de afweging voor een bouworganisatievorm. 

Er is tevens een gedeelte van deze groep opdrachtgevers die zich niet bewust is van de irrationele 
afweging. Ze denkt een rationele keuze te hebben gemaakt. Deze groep dient dus eerst tot het besef 
te komen dat men ondanks bepaalde afwegingen toch een irrationele keuze maakt. Hier ligt een extra 
taak voor Brink Groep. Brink Groep dient opdrachtgevers bewust te maken van een mogelijke keuze 
en van de consequenties als deze keuze niet rationeel wordt gemaakt' 

Daarnaast kan Brink Groep evenals bij de groep rationele besluitvormers, uitstekend de rol van 
procesbegeleider en trainer op zich nemen. Een voorwaarde is dat de opdrachtgever het besef heeft 
van de toegevoegde waarde van een bouwprocesadviseur. Bij dit type opdrachtgever is nog veel 
gebrek aan kennis van verschillende bouworganisatievormen. Brink Groep zou dit gat in kennis 
uitstekend aan kunnen vullen. De adviseur fungeert dan vooral als trainer, omdat de ingebrachte 
kennis voor de opdrachtgeverorganisatie vaak volledig nieuw is. De input van innovatieve kennis zal 
pas plaats dienen te vinden als de organisatie in staat is een rationeel keuzeproces te doorlopen. 

Irrotionele besluitvormers die onbekend zijn met keuzepolet bouworgonisotievormen 
De laatste groep besluitvormers maakt de keuze voor een bouworganisatievorm irrationeel, zonder 
dat zich dit beseft. Voor deze groep is de traditionele bouworganisatievorm de enige manier om een 
bouwproces in te richten. In potentie kan Brink Groep in deze groep veel potentiele opdrachtgevers 
vinden, waarvoor de inhoudelijke advisering bij een rationele afweging voor bouworganisatievormen 
erg interessant is. Echter, deze groep is erg moeilijk bereikbaar vanwege het ontbrekende bewustzijn 
over een mogelijke keuze 

Hier komt dus voor Brink Groep een vergelijkbare taak als bij de andere groep opdrachtgevers om de 
hoek kijken, waarbij het bedrijf de opdrachtgever bewust moet maken van een mogelijke keuze tussen 
bouworganisatievormen en de consequenties als men geen keuze maakt. Daarnaast kan Brink Groep 
dan tevens het bewustzijn creeren dat onafhankelijk advies van een bouwprocesadviseur de 
rationaliteit van het keuzeproces waarborgt. 

Daarnaast kan Brink Groep deze groep opdrachtgevers begeleiden in het bouwproces, als er eenmaal 
gekozen is voor een type bouworganisatievorm. De rol van trainer is voor deze groep opdrachtgevers 
minder geschikt, omdat dit type opdrachtgever geen organisatie is die zich meervoudig bezig houdt 
met de afweging voor een bouworganisatievorm. Eenmalig inhoudelijk advies voldoet in dit geval. 
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Conclus;e 
Uit de bovengenoemde benaderingswijzen komt naar voren dat ieder type opdrachtgever een andere 
benadering nodig heeft. Dit besef dient bij Brink Groep aanwezig te zijn. Uit verschillende 
expertgesprekken is gebleken dat medewerkers van Brink Groep nog niet bewust vooraf proberen te 
bepalen met welk type opdrachtgever ze te maken hebben en welk type dienst daaraan gekoppeld kan 
worden. De goede tactiek, hoe men verschillende categorieen opdrachtgevers dient te benaderen 
bepalen, kan nuttig zijn. 

8.2 SWOT Brink Groep bij afweging bouworganisatievormen 
In paragraaf 8.1 zijn de voorwaarden geschetst waaraan Brink Groep als bouwprocesadviseur dient te 
voldoen, als men op een rationele en zinvolle manier opdrachtgevers wi! kunnen adviseren omtrent 
de keuze voor een bouworganisatievorm. Uit deze voorwaarden en de schets van de huidige stand 
van zaken zijn de interne sterke en zwakke punten van het beleid van Brink Groep ten aanzien van 
bouworganisatievormen te benoemen. 

Tevens zijn er een aantal externe kansen en bedreigingen waar te nemen, waar Brink Groep rekening 
mee dient te houden die op basis van de interne interviews zijn bepaald. Deze vier factoren worden in 
een zogenaamde SWOT.analyse puntsgewijs opgeschreven. Hier kan Brink Groep een aantal 
maatregelingen/verbeterpunten doorvoeren, om het beleid ten aanzien van de advisering omtrent de 
keuze voor bouworganisatievormen te optimaliseren. In deze SWOT ontbreekt een analyse van de 
huidige staat van de bestaande adviesdienst. Dit valt buiten de bandbreedte van dit onderzoek. 

8.2.1 Sterke punten (strenghts): 

• Kennis over verschillende bouworganisatievormen. keuzecriteria en afwegingsmethode is bij 
verschillende adviseurs aanwezig. 

• Samenwerking met andere businessunits is mogelijk. Dit zorgt voor extra kennis over 
gevolgen van een bepaalde keuze voor een bouworganisatievorm. 

• Uiteenlopende ervaring met zowel advisering bij de keuze voor een bouworganisatievorm als 
in het begeleiden van een bouwproces in meerdere bouworganisatievormen. 

• Beschikking over afwegingsmodel bouworganisatievormen. 
• Aanwezigheid van R&D-team die trends op de voet dient te volgen. 
• Geld, in de vorm van kosten en financiering, blijft de belangrijkste keuzefactor. Brink Groep 

heeft hier op verschillende vlakken veel ervaring mee . 
• Brink Groep heeft mogelijkheid om verschillende rollen te spelen. 

8.2.2 Zwakke punten (weaknesses): 

• Ervaring is nog niet compleet voor aile bouworganisatievormen. 
• Kennis over alternatieven. keuzecriteria en afwegingmethoden is nog niet compleet. 
• Inbedding van kennis binnen organisatie blijft achter. waardoor kennis kan nog niet 

systematisch door organisatie worden geraadpleegd. 
• Capaciteit aan adviseurs met vereiste kennis en vaardigheden is beperkt tot een selecte 

groep adviseurs. 
• Specifieke unieke aanpak voor verschillende typen opdrachtgevers ontbreekt. 
• Standaard aanpak. bij bepaalde rol is nog niet helder geformuleerd. 
• Vermarkten van kennis komt langzaam op gang. 

8.2.3 Kansen (opportunities): 

• Meer vraag naar advisering omtrent vernieuwende samenwerkingsvormen. vaak ingegeven 
door trend, maar ook door veranderend inzicht op budgetsturing. 

• Verschillende groepen opdrachtgevers, kunnen voordelen ondervinden bij het rationaliseren 
van de keuze voor bouworganisatievormen. 

• Onafhankelijke bouwprocesadvisering bevordert rationaliteit van keuze. 

8.2.4 Bedreigingen (threats): 

• Laag bewustzijn bij vooral irrationele opdrachtgevers voor het bestaan van een 
keuzemogelijkheid. het be lang van een rationele keuze voor een bouworganisatievorm en ten 
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slotte voor de toegevoegde waarde van een onafhankelijke bouwprocesadviseur bij de 
rationele keuze v~~r een bouworganisatievorm. 

• Opdrachtgevers zoeken advies bij keuze bouworganisatievorm bij (onafhankelijke) technische 
adviseurs waardoor rationaliteit wordt benadeeld. 

• Concurrentie op het gebied van advisering omtrent de keuze voor bouworganisatievormen. 
Vooral ingenieursbureaus profileren zich op dit gebied (Oranjewoud. Witteveen en Bos. AT 
Osborne. PRC (Arcadis), Hevo etc.) 

• Opdrachtgevers hechten veel waarde aan de ervaring van de adviseur en bureau 
• Toenemende vraag naar risicodragende samenwerkingsverbanden, strookt niet met de 

onafhankelijkheid in de advisering die Brink Groep in zijn strategische visie heeft opgenomen. 
• Bij advisering van ge"integreerde bouworganisatievormen, kunnen andere diensten die Brink 

Groep levert wellicht minder relevant worden 

8.3 Verbeterpunten 
Aan de hand van de SWOT-analyse in de voorgaande paragraaf kunnen een aantal verbeterpunten 
worden benoemd. waardoor de dienstverlening van Brink Groep op het gebied van het advisering bij 
de rationele keuze voor bouworganisatievormen verbeterd kan worden. 

8.3.1 Kennis, vaardigheden, capaciteit en ervaringen genereren 

• Kennis over alternatieven. keuzecriteria en afwegingmethoden vergroten en in de organisatie 
verankeren 

• Interne kennisverspreiding verbeteren. 
• Hierdoor wordt de capaciteit van relevant opgeleide adviseurs vergroot. 
• Tevens is de kennis systematischer inzetbaar 
• Meer referentiemateriaal in verschillende bouworganisatievormen opbouwen. 
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8.3.2 Externe benadering aanpassen aan type opdrachtgever 

• De gewenste adviseurrol aanpassen aan het type opdrachtgever en de adviestaak waar men 
mee te maken heeft. 

• Bewustzijn creer en op drie niveaus: 
o Opdrachtgevers bewust maken van een mogelijke keuze tussen bouworganisatievormen 
o Opdrachtgevers bewust maken van het belang van een rationele keuze voor een 

bouworganisatievorm 
o Opdrachtgevers bewust maken van het feit dat juist een bouwprocesadviseur, en Brink 

Groep in het bijzonder, van toegevoegde waarde is om een ration eel keuzeproces te 
garanderen. 

8.3.3 Dienst beter vermarkten 

• De ervaringen van Brink Groep omzetten in referenties en promotiemateriaal 
• De zichtbaarheid van de adviesdienst op de website van Brink Groep verbeteren 
• De zichtbaarheid van Brink Groep als de adviseur bij een rationele keuze voor een 

bouworganisatievorm vergroten 
• Opdrachtgevers op verschillende manieren actief benaderen 

8.4 Samenvatting 
Om de adviesdienst met betrekking tot advisering over de rationele keuze voor een 
bouworganisatievorm te doen slagen, moet Brink Groep met een aantal factoren rekening houden. 
Brink Groep moet zelf in staat zijn een rationele afweging te kunnen maken, met moet om kunnen 
gaan met verschillende rollen en tenslotte dient Brink Groep tijdens het adviseringstraject rekening te 
houden met verschillende typen opdrachtgevers. 

Rationele afweging door Brink Groep 
Een rationele afweging dient aan een bepaald aantal voorwaarden te voldoen. Brink Groep dient dus 
deze voorwaarden in de organisatie te waarborgen. Tabel 7 geeft aan waar Brink Groep bij de 
verschillende voorwaarden op moet letten. 

Alternatieven 

• In grote Iljnen is Brink Groep bekend met aile typen bouworganisatievormen. Men kan echter binnen de 
hoofdcategorieen een verdieping maken en nuancering aanbrengen in de achtergronden van de verschillende 
bouworganisatievormen. T evens is de bekendheid met de verschillende alternatieven slechts beschikbaar bij een 
selecte groep werknemers. 

• De keuzecriteria zijn bekend binnen Brink Groep. OIl zijn ze nog nlet door de gehele organisatie te raadplegen. Het 
hangt af van een selecte groep werknemers. 

• Voor de rationele afweging is geen leidraad of model beschikbaar. dat OIls decision support tool gebruikt kan 
worden. Deze afweging wordt dan ook door een projectteam iedere keer opnieuw gemaakt. Hier zou men dus 
systematischer te werk kunnen gaan met de kanttekening dOlt ieder project uniek is en dus een eigen afweging 
behoeft. Ook in dit geval is men afhankelijk van de selecte groep werknemers die deze afweging kunnen maken. 

E,ryaring en capaciteit 

• Uit voorgaande blijkt dOlt er slechts een beperkte capaciteit is om een rationele afweging voor opdrachtgevers te 
garanderen. Als de vraag naar deze adviesdienst aantrekt. dient men de capaciteit uit te breiden. Tevens is het 
noodzakelijk dOlt de organisatie de beschikbare kennis van de selecte groep kan vinden en gebruiken. 

• Opdrachtgevers hechten bij de keuze om advies in te winnen vee! aan de ervaringen van het adviesbureau. maar 
vooral ook van de adviseur. Het is dus zaak om de ervaringen uit te breiden en deze probeert te delen met 
werknemers die nog nlet bij een dergelijk proces betrokken zijn geweest omwille van de kennisdeling. 

Tabel 7: Voorwaarden rationele afweging Brink Groep 

Rollen Brink Groep 
Brink Groep is in staat verschillende rollen in te vullen bij advisering en begeleiding van processen met 
verschillende typen bouworganisatievormen. Deze dienen afhankelijk te zijn van de behoefte en 
professionaliteit van de opdrachtgever, de aard van de adviestaak en de persoonlijke voorkeur van de 
adviseur. Tabel 8 geeft een overzicht van de rolmogelijkheden. 

• Brink Groep is in staat op zowel inhoudelijk. als procesgebied een opdrachtgever te adviseren bij de keuze veor 
of toepassing van verschillende bouworganisatoren. Hiervoor dient men wei de eigen interne kennis binnen de 
organisatie up-ta-date te houden. 
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Brink Groep hooft de kennis en capaciteit om innovatieve kennis te exploreren. Tevens is men in staat voor I 
kennis te exploiteren en toe te passen op allerlei verschillende situaties. Men dient wei te zorgen 
kennisverankering in de interne organisatie. 

Brink Groep is in staat deze partnerrol aan te nemen. De verwachting is echter dat dit voor de inhoudelijke I 
afweging voor een bouworganisatievorm niet op grote schaal voor zal komen. Op andere gebieden, als 
procesbegeleider en trainer liggen meer mogelijkheden. 

Dit type advisering kan voorkomen bij verschillende typen opdrachtgevers. Brink Groep heeft de kennis in huis I 
om opdrachtgevers van kennis te voorzien. Men moet er wei rekening mee houden dat dit type advisering 
didactische vaardigheden van de eigen werknemers vereist. Tevens wordt verwacht dat kennis up-ta-date is. 

Tabel 8: Rolmogelijkheden Brink Groep 

Benadering van opdrachtgevers 
Tabel 9 geeft een overzicht van de mogelijke rollen die Brink Groep kan vervullen bij de advisering van 
verschillende typen opdrachtgevers. Brink Geop dient zich bewust te zijn van de verschillen en daar de 
benaderingsstrategie op aan te passen. 

Rationele Besluitvormers 
• Inhoudelijke afweging in het geval sprake is van capaciteitsgebrek, onzekerheid over de eigen afweging of bij het 

creeren van extra draagvlak onder de stakeholders in een incidentele of partnerrol. 
• Adviseur bij het inbrengen van nieuwe innovatieve kennis in de opdrachtgeverorganisatie doormiddel van 

exploratieadvies in een incidentele of partnerrol. 
• Trainer van nieuwe en/of onkundige werknemers in oon incidentele of partnerrol. 
• Procesbegeleider bij capaciteitsgebrek of strategische keuze om dit uit te besteden in een incidentele of 

partnerrol. 

Irrationele besluitvormers met bekendheid van het keuzepalet bouworganisatievormen 
• Inhoudelijke afweging vanwege kennisgebrek in oon incidentele of partnerrol. 
• Creeren van bewustzijn voor de noodzaak van onafhankelijk bouwprocesadvies bij de afweging voor een 

bouworganisatievorm in een incidentele rol. 
• Bewustzijn creeren over het ontbreken van een rationale afweging in een incidentele rol. 
• Adviseur bij het inbrengen van algemene kennis in de opdrachtgeverorganisatie over bouworganisatievormen en 

de rationele afweging daarvan doormiddel van exploitatieadvies in een incidentele of partnerrol. 
• Trainer van nieuwe en/of onkundige werknemers in een incidentele of partnerrol. 
• Procesbegeleider bij capaciteitsgebrek of strategische keuze om dit uit te bested en in oon incidentele of 

partnerrol. 

Irrationele besluitvormers zonder bekendheid van het keuzepalet bouworganisatievormen 
• Inhoudelijke afweging vanwege kennisgebrek in een incidentele rol 
• Creeren van bewustzijn voor de noodzaak van het maken van een keuze in een incidentele rol. 
• Bewustzijn creeren over het ontbreken van een rationele afweging en toegevoegde waarde van een onafhankelijk 

bouwprocesadvies bij de afweging voor oon bouworganisatievorm in een incidentele rol. 
• Procesbegeleider bij capaciteitsgebrek of strategische keuze om dit uit te besteden in een incidentele rol. 

Tabel 9: Benaderingstrategieen verschillende typen opdrachtgevers 

SWOT 
Figuur 21 geeft de samenvatting van de SWOT-analyse weer van de adviesdienst van Brink Groep 
betreffende de rationele afweging voor een bouworganisatievorm. De verbeterpunten die hieruit naar 
voren komen. kunnen in twee hoofdpunten worden weergegeven: 

• Kennis, vaardigheden, capaciteit en ervaringen genereren 
o Alternatieven. keuzecriteria en afwegingsmethode continu verbeteren 
o Interne kennisverspreiding verbeteren, waardoor capaciteit vergroot wordt. 
o Meer ervaringen en referentiemateriaal ontwikkelen voor verbeteren 

acquisitiemateriaal en ontwikkelen van kennis 
o Opbouwen van een kennisdatabase, waar benodigde kennis voor verschillende rollen 

kan worden gevonden 
• Externe benadering aanpassen aan type opdrachtgever 

o Bewustzijn creeren voor mogelijkheid keuze 
o Bewustzijn creeren voor noodzaak rationaliteit van keuze 
o Bewustzijn creeren voor toegevoegde waarde van bouwprocesadviseur 
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9 Implementatiestrategie 
In hoofdstuk 8 is inzichtelijk gemaakt waar Brink Groep aandacht aan dient te besteden als het een rol 
wi! gaan spelen in het faciliteren van een rationeel keuzeproces voor bouworganisatievormen. In dit 
hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt hoe Brink Groep daar op verschillende manieren vorm aan zou 
kunnen geven. Er wordt in dit hoofdstuk antwoord geven op de volgende deelvraag: 

Het doel van dit hoofdstuk is om praktische aanbevelingen te doen voor de implementatie van 
verbeterpunten binnen de organisatie van Brink Groep. Dit gebeurt door het schetsen van een 
implementatiestrategie. Het onderzoek naar de implementatiestrategie is. na overleg met de 
begeleiders van het afstudeeronderzoek. aileen gebaseerd op de eigen bevindingen van de auteur. 
Gezien de resterende beschikbare tijd was het niet mogelijk een uitgebreide literatuurstudie te doen 
naar de theorie van implementatiestrategieen achter de voorgestelde verbeterpunten. 

De verbeterpunten die in hoofdstuk 8 zijn op te delen in twee hoofdpunten. Het gaat enerzijds om 
het genereren van kennis, vaardigheden, capaciteit en ervaringen. Anderzijds gaat het om de benadering 
van de opdrachtgever aan te passen aan het type opdrachtgever waarmee men te maken heeft. Deze twee 
hoofdpunten bestaan uit verschillende onderdelen. waar voor ieder punt een aantal mogelijk 
implementatiestrategieen zijn gegeven. 

Leeswijzer 
Om de verschillende implementatiemogelijkheden helder weer te geven. zal in paragraaf 9.1 ingegaan 
worden op de manieren hoe kennis. vaardigheden. capaciteit en ervaringen in de interne organisatie 
kunnen worden verbeterd. Daarna zal er in paragraaf 9.2 ingegaan worden, op de manier hoe men de 
klantbenadering aan kan passen aan de achtergronden van de verschillende typen opdrachtgevers. Ten 
slotte voigt in paragraaf 9.3 een samenvatting van dit hoofdstuk. 

9.' Implementatie interne factoren 
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het faciliteren van een rationeel keuzeproces voor 
bouworganisatievormen aan een aantal voorwaarden dient te voldoen. Intern in de organisatie betreft 
dat het waarborgen van kennis en vaardigheden en het waarborgen van capaciteit. De komende 
paragrafen geven per hoofdpunt een aantal verbetermogelijkheden aan 

9.1.1 Alternatieven, keuzecriteria en afwegingsmethode continu verbeteren 

• Om nieuwe alternatieven. keuzecriteria en de afwegingsmethode te verbeteren. is het 
bestaan van een kennis·/R&D-team bouworganisatievormen onontbeerlijk. Dit team kan zich 
niet aileen bezig houden met het up-to-date houden van kennis. maar dient ook te zorgen dat 
de beschikbare kennis beter in de organisatie verankerd wordt. 

• Er dient goed naar de rest van de bouwmarkt gekeken te worden om bestaande kennis te 
updaten. Men moet leren van projecten die niet door Brink Groep begeleid zijn. Dit kan men 
trachten te doen door het regelen van excursies. het bijhouden van beschikbare literatuur. 
het bijwonen van symposia en lezingen en het houden van interviews met relevante 
personen. Tevens is betrokkenheid bij kennisinstituten een mogelijkheid tot kennisvergaring. 

• Daarbij moet men zich vooral niet beperken tot binnenlands onderzoek. Er zijn verschillende 
vooruitstrevende voorbeelden in het buitenland beschikbaar. waar in Nederland nog weinig 
ervaring mee is opgedaan. 

• Daarnaast dienen eigen ervaringen uit verschillende projecten actief teruggekoppeld te 
worden naar het kennis·/R&D-team bouworganisatievormen. Op deze manier kunnen nieuwe 
inzichten benoemd worden en gedeeld met de rest van de organisatie. 

• Deze terugkoppeling van ervaringen dient te gebeuren door na ieder relevant project te 
evalueren op een aantal vooraf opgestelde punten. Idealiter gebeurt dit in een 
vraaggespreklbrainstorm tussen het projectteam en het kennis-/R&D-team. De nieuwe kennis 
die uit deze evaluaties voigt dient ingebracht te worden in de organisatie. 
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• Er dient verder onderzocht te worden, wat de mogelijkheden zijn voor het doorontwikkelen 
van het afwegingsmodel bouworganisatievormen tot een decision support tool (DST) dat 
managers kunnen gebruiken bij de advisering. Op dit moment is het afwegingsmodel bedoeld 
als acquisitiemateriaal en dus nog niet toepasbaar voor het generen van rationele afweging. 

9.1.2 Interne kennisverspreiding verbeteren, waardoor capaciteit vergroot wordt. 

• De opgedane dient beter ontsloten te worden in de organisatie. Dit kan op verschillende 
manieren. Het is echter zaak dat kennis op een toegankelijke manier digitaal gedocumenteerd 
wordt. Er zijn binnen Brink Groep verschillende mogelijkheden om dit te doen. Binnen de 
businessunit BM-HA is men bezig met het vullen van de kennisdatabase in Ibis4projects (een 
projectdocumentatie- en informatieverspreidingsysteem) met aile mogelijke kennis die binnen 
de businessunit beschikbaar is. Zo dient er ook nadrukkelijk een aparte plaats te komen in 
het digitale informatiesysteem voor de bevindingen en updates van het kennis-/R&D-team. 

• Het is tevens noodzakelijk dat medewerkers deze kennis ook weten te vinden. Er dient 
daarom geregeld een update vanuit het kennis-/R&D-team richting de hele organisatie te 
komen waarin nieuwe kennis wordt gedeeld. Dit kan door middel van een interne nieuwsbrief 
bouworganisatievormen, waar men naast het geven van relevante informatie tevens de link legt 
met het digitale documentatiesysteem waar deze informatie terug te vinden is. Dit alles zou 
moeten leiden tot het vergroten van de kennis onder de werknemers van Brink Groep om 
zodoende een grotere capaciteit te creeren met betrekking tot advisering bij een rationeel 
keuzeproces voor bouworganisatievormen. Opdrachtgevers verwachten namelijk adviseurs 
met kennis van zaken. 

• Naast kennisdeling via documentatie, dient men ook actiever face-to-face kennis te delen met 
werknemers die nog niet in aanraking zijn geweest met de materie. Dit kan bijvoorbeeld 
door het vormen van tandems in projectteams waarbij een persoon met ervaring een andere 
persoon hierover onderwijst kan leren. Tevens kan men in regelmatige workshops, excursies, 
lezingen en de interne leergang de Brink Groep-medewerkers op de hoogte houden van 
nieuwe ontwikkelingen. 

• Voor een frisse blik zouden deze activiteiten met andere partners in de bouwkolom plaats 
kunnen vinden. Denk aan technisch adviseurs. aannemers, architecten, opdrachtgevers et 
cetera. 

• Nieuwe medewerkers zouden een dergelijke kennisinput bij aanvang van hun Brink Groep 
carriere moeten krijgen, zodat men gelijk op de hoogte is met de werkwijze van Brink 
Groep. 

9.1.3 Meer ervaringen ontwikkelen 

• Bewust sturen op het acquireren van projecten met een bouworganisatievorm , waar men 
nog geen directe ervaring mee heeft. Hiervoor zou de samenwerking gezocht kunnen 
worden met verschillende partners of opdrachtgevers die al een meer gevestigde reputatie 
hebben op dit gebied. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met de Rgd, Strukton of 
bijvoorbeeld stichting Roges. 

• Daarnaast kan men de strategische keuze maken om (meestal kleinere) gespecialiseerde 
adviesbureaus in te lijven. Met een dergelijke overname zou Brink Groep direct beschikking 
krijgen over nieuwe kennis. Het is dan wei noodzakelijk de werknemers van het 
overgenomen bureau te behouden. Ook kant minder ingrijpend. het personeelsbeleid 
aangepast worden. Men zou dan bewust op zoek kunnen gaan naar adviseurs die veel 
ervaring hebben en een staat van dienst hebben op het gebied van advisering omtrent 
bouworganisatievormen. Dit kan gezien worden als een vorm van headhunting. 

• Actief deelnemen aan kennisplatforms, zoals PSIBouw en De Nieuwbouw. Binnen deze 
platforms wordt onderzoek gedaan naar vernieuwing in de bouw. Brink Groep zou relevant 
onderzoek kunnen steunen door het leveren van adviseurs die bij onderzoek betrokken 
worden. Zo worden ervaringen opgedaan met innovatieve ideeen in de bouwsector. T evens 
wordt op deze manier naamsbekendheid opgebouwd onder relevante partijen in de 
bouwkolom. 

9.2 Implementatie externe factoren 
Naast de aandacht voor de interne implementatievoorwaarden binnen de organisatie van Brink Groep 
dient Brink Groep ook in de externe implementatie een aantal verbeteringen door te voeren. Het 
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gaat er vooral om enerzijds de adviseurrol aan te passen aan het type opdrachtgever en de adviestaak 
die door deze opdrachtgever gevraagd wordt en anderzijds diem Brink Groep zich actief in te zetten 
om bewustzijn bij opdrachtgevers te creeren, zodat opdrachtgevers het nut van de adviesdienst van 
Brink Groep zien. Daarnaast dient Brink Groep de adviesdienst naar buiten toe goed te verkopen. De 
komende paragrafen geven per hoofdpunt een aantal verbetermogelijkheden. 

9.2.1 Adviseurrol aanpassen aan het type opdrachtgever adviestaak 

• Brink Groep dient zich te realiseren dat er verschillende categorieen opdrachtgevers bestaan 
die ieder op een andere wijze benaderd dienen te worden. 

• Het is daarom noodzakelijk een marketingstrategie te ontwikkelen die per 
opdrachtgevercategorie verschillend is. Daarvoor dient men de verschillende 
opdrachtgevercategorieen te benoemen (naar sector, speerpuntmarkt, professionaliteit 
opdrachtgever of rationaliteit keuzeproces) en per categorie te bepalen wat de 
marketingstrategie zal zijn. 

• Noodzakelijk is dat de Brink Groep-medewerkers weten dat er verschillende strategieen zijn 
en hoe deze toegepast moeten worden. 

• Ook is het noodzakelijk dat men in een vroeg stadium van het klantcontact bepaalt welke 
categorie opdrachtgever men voor zich heeft, zodat de strategie bepaald kan worden. Dit 
dient te gebeuren zonder dat de opdrachtgever het bewust merkt, omdat dit hinderlijk kan 
zijn voor de toekomstige samenwerking. 

• T evens dient men zich te realiseren dat binnen de verschillende opdrachtgevercategorieen 
ook verschillende diensten kunnen worden gevraagd. Brink Groep moet in staat zijn de rol 
van de adviseur aan te passen aan de gewenste adviestaak. Hiervoor is het noodzakelijk dat 
men deze verschillende adviestaken in kaart brengt en per taak een aantal voorwaarden 
formuleert waar de adviseur bij een dergelijke taak aan dient te voldoen. 

9.2.2 Bewustzijn creeren bij verschillende typen opdrachtgevers 

• Opdrachtgevers bewust maken van een mogelijke keuze tussen bouworganisatievormen. 
• Opdrachtgevers bewust maken van het be lang van een rationele keuze voor een 

bouworganisatievorm. 
• Opdrachtgevers bewust maken van het feit dat juist een bouwprocesadviseur, en Brink 

Groep in het bijzonder, van toegevoegde waarde is om een rationeel keuzeproces te 
garanderen. 

Het creeren van het bewustzijn op verschillende niveaus dient te gebeuren door communicatie met 
de opdrachtgevers op verschillende manieren. Dit is een onderdeel van dienstenmarketing. Dit 
onderwerp wordt in de volgende paragraaf kort aangehaald. 

9.2.3 Dienstenmarketing 

Voor het vermarkten van de adviesdienst is het noodzakelijk dat op verschillende gebieden van 
dienstenmarketing de zaken op orde zijn. Men dient dit vooral te doen om het besef te creeren dat de 
adviesdienst van Brink Groep voor het faciliteren van een rationeel keuzeproces voor 
bouworganisatievormen toegevoegde waarde heeft. Een extra uitdaging zit in het feit dat 
opdrachtgever nog niet altijd het besef heeft van een mogelijke keuze en de noodzaak van rationaliteit. 
Laat staan dat men weet dat Brink Groep hierin toegevoegde waarde kan zijn. 

Om een kort inzicht te geven in waar je bij dienstenmarketing op dient te letten wordt in de volgende 
uiteenzetting kort ingegaan op de achterliggende theorie. Hier dient Brink Groep in haar 
klantbenadering rekening mee te houden. 

Algemeen 
Dienstenmarketing heeft volgens De Vries en Van Helsdingen (2005) als doel het hebben en houden 
van tevreden klanten door die diensten aan te bieden waar klan ten behoefte aan hebben. Het is 
minstens zo belangrijk om te beseffen dat marketing ook ten doel heeft de klantbehoefte te 
be'invloeden zodat deze beter aansluit op reeds bestaande diensten. Hier komt het besef van de 
toegevoegde waarde van Brink Groep weer om de hoek kijken. 
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Diensten hebben volgens De Vries en Van Helsdingen (2005) een aantal specifieke kenmerken die ze 
onderscheiden van producten, te weten: 

• Een dienst is niet tastbaar 
• Een dienst kan niet opgeslagen worden (bederfelijk) 
• Diensten zijn van inconsistente kwaliteit (heterogeen) 
• Een dienst wordt op hetze/fde tijdstip en op dezelfde locatie geproduceerd en geconsumeerd 

(gelijktijdigheid) 
• Een dienst is uniek en kan maar eenma/ig geleverd worden (ongestandaardiseerde) 

De ervaring van de klant verschilt per contact moment, doordat een dienst geleverd wordt door 
mensen. Normen en richtlijnen dienen dan ook toegepast te worden om het gedrag van Brink Groep 
medewerkers enigszins te standaardiseren. Hierin komen de verschillende benaderingstrategieen voor 
verschillende opdrachtgevercategorieen terug. 

De marketingmix per opdrachtgevercategorie be staat volgens De Vries en Van Helsdingen (2005) uit 
variabelen die be'invloed dienen te worden om klanttevredenheid te genereren. De mix dient 
evenwichtig, samenhangend en homogeen samengesteld te worden. De volgende factoren zijn daarbij 
leidend: partidpanten (de Brink Groep medewerker en de klant), proces (de procedures, system en, richtlijnen, 
en beleidskaders op basis waarvan de dienst wordt verleend), fysiek bewijs (de uitstraling van Brink Groep, de 
gehanteerde midde/en, etc.), product, prijs, plaats, promotie (de externe communicatie). 

Klanttevredenheid 
Klanttevredenheid wordt volgens De Vries en Van Helsdingen (2005) gegenereerd als de perceptie 
(ervaring) van de verleende dienst hoger is dan de verwachting van de dienst. Een negatief verschil 
tussen verwachting en perceptie ontstaat als gevolg van verschillende oorzaken die Brink Groep dient 
te voorkomen: 

I. Onvoldoende en/of verkeerde informatie en interpretatie: het projectteam neemt de behoeften 
van de klant verkeerd waar of de behoeften van de klant worden niet op hun juiste waarde 
geschat. De beleidsontwikkeling gebeurt meer op basis van interne overwegingen dan dat 
men marktconform opereert. 

2. Gebrekkige beleidsontwikke/ing: het vertalen van klantbehoeften in beleid, normen, en 
richtlijnen gebeurt niet goed. Het beleid is meestal geformuleerd in financiele doelstellingen, 
terwijl kwaliteitlklanttevredenheid in kenmerken en eigenschappen wordt vastgelegd. 

3. Gebrekkige uitvoering: de dienstverlening wordt door de werknemers niet uitgevoerd conform 
het opgestelde beleid, de normen en de richtlijnen. Dat komt veelal voort uit een gebrek aan 
kennis. discipline, coordinatie en motivatie. Ook kunnen richtlijnen te vaag zijn en dus te veel 
ruimte overlaten voor een eigen interpretatie door de medewerker. 

4. Promotie belooft meer: door middel van communicatie wordt het verwachtingspatroon van de 
klant onrealistisch hoog opgeschroefd. 

De klant evalueert volgens De Vries en Van Helsdingen (2005) zijn tevredenheid met de verleende 
dienst langs de vijf dimensies. Deze vijf dimensies geven als het ware de aspecten weer die achter het 
oordeel van de klant liggen. Zij geven samen zijn subjectieve oordeel, zijn beleving van de dienst weer: 

• Betrouwbaarheid: de mate waarin aan verwachtingen wordt voldaan, dan wei afspraken 
worden nagekomen 

• Responsiviteit de bereidheid om klanten te helpen en het gemak waarmee de klant de adviseur 
kan bereiken 

• Zekerheid: het gevoel en de benaderingswijze die de klant vertrouwen geeft, waardoor hij zich 
veilig voelt bij de adviseur 

• Empathie: het inleven in de klantsituatie en de zorg om de klant 
• Tastbare e/ementen: de uitstraling van de tastbare elementen van de dienst 

Klantperceptie 
Hoe de klant een verleende dienst ervaart bepaalt volgens De Vries en Van Helsdingen (2005). in 
combinatie met zijn eerdere verwachting van de verleende dienst, of een klant tevreden is of niet. De 
klant ontvangt tijdens elk klantcontact een beeld van Brink Groep. Dit klantcontact bepaalt 
gedeeltelijk de klanttevredenheid en zijn bereidheid om nogmaals gebruik te maken van de 
dienstverlener. 
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Het fysieke bewijs van dienstverlening zijn tastbare elementen die de klant gebruikt om de dienst te 
evalueren. Dit is het uiteindelijke ad vies en de voor- en/of nadelen die de opdrachtgever hiermee 
heeft behaald. Daarnaast heeft het imago van de dienstverlener heeft ook invloed op de perceptie van 
de klant. Een positief imago bewijst zijn waarde als buffer tegen een negatieve perceptie als gevolg van 
een onjuist geleverde dienst. Ten slotte geeft de prijs van de dienst een indicatie af aan de klant wat hij 
mag verwachten; dit heeft ook invloed op zijn perceptie. 

De perceptie van de dienst is samengesteld uit de ervaren kwaliteit, de re/atieve waarde van de dienst 
voor de klant (ervaren voordelen in relatie tot de betaalde prijs, de benodigde tijd en energie) en de 
klanttevredenheid (de kwaliteit van de dienstverlening, de kwaliteit van het product, de prijs, de 
specifieke situatie en de persoonlijkheid van de klant). 

Commun;cat;e 
Een belangrijk instrument van marketing is volgens De Vries en Van Helsdingen (2005) communicatie. 
Indien communicatie ontbreekt. zal Brink Groep geen inzicht krijgen in de klantverwachtingen en -
ervaringen. Ook zal het managen van verwachtingen en ervaringen gebrekkig veri open zonder 
communicatie. Tevens zal Brink Groep geen klantrelatie kunnen onderhouden zonder communicatie. 
Daarnaast vindt implementatie van klantgerichte plannen. richtlijnen, normen en procedures niet 
plaats indien hierover niet adequaat gecommuniceerd wordt met de Brink Groep-medewerker. 
Tevens dient communicatie ook om de mening van de klant continu op aile niveaus van Brink Groep 
door te laten klinken. Het vormt op deze wijze de aanjager voor klantgericht gedrag. 

Het belang van mond-tot-mondreclame neemt volgens De Vries en Van Helsdingen (2005) toe 
naarmate opdrachtgevers zich meer bewust zijn van de complexiteit en heterogeniteit van diensten. 
Met name bij arbeidsintensieve en persoonlijke maatdiensten, waar het moeilijk is om enige vorm vn 
standaardisatie te berieken, kan het oordeel van mensen in de naaste omgeving doorslaggevend zijn 
tijdens het selectieproces. Dit is het geval bij advisering omtrent bouworganisatievormen en dient dus 
gestimuleerd te worden. 

Bij dienstencommunicatie gaat hat primair om het voeden van zekerheid, ofwel het tastbaar maken 
van het ontastbare. De communicatiemiddelen van Brink Groep dienen daarop afgestemd te worden. 
Te denken valt aan de volgende communicatiemiddelen: 

• Producten- en Oiensten Catalogus, waaruit ervaringen en voorde/en blijken 
• Service Level Agreements, zodat opdrachtgever gewaarborgd is van goed advies 
• Nieuwsbrieven en brochures (zowel op papier als digitaal) 
• fen (online) ideeenbus, zodat klanten ook input kunnen leveren aan de kwaliteit van de adviesdienst 

van Brink Groep 
• Brink Groep website, inc/usief het afwegingsmodel voor bouworganisatievormen. 
• Overleg met klan ten en medewerkers en andere re/evante betrokkenen 
• Het geven van cursussen, workshops en lezingen 
• Het organiseren van excursies, zodat men behaalde resultaten kan waarnemen. 
• Sponsoring van verschillende relevante evenementen. 
• Publiceren in verschillende re/evante vakbladen 
• Aanwezig zijn op verschillende re/evante bijeenkomsten van brancheorganisaties, zoals symposia en 

congress en. 

9.3 Samenvatting 
De implementatiestrategie schetst de manier om de verbeterpunten die volgen uit dit onderzoek in de 
organisatie van Brink Groep te implementeren. De verbeterpunten zijn terug te voeren op twee 
hoofd punten: 

• Kennis, vaardigheden, capaciteit en ervaringen 
• Benadering van de opdrachtgever aanpassen aan type opdrachtgever en adviestaak 

Kenn;s, vaardigheden, capaciteit en ervaringen 
Onderstaande Tabel 10 geeft een overzicht van de mogelijkheden om de genoemde verbeterpunten 
op het gebied van kennis. vaardigheden, capaciteit en ervaring in de organisatie van Brink Groep te 
implementeren. 
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• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 

Bestaan van kennis-/R&D-team noodzakelijk 
Leren van de rest van de bouwmarkt in zowel binnen- als buitenland 
Eigen ervaringen aetief terugkoppelen naar de organisatie via kennis-/R&D-team 
Terugkoppeling door gestructureerde evaluatie projecten 
Onderzoek naar mogelijkheid voor uitgebreide decision support tool 

: ~.... 

Kennis van kennis-/R&D-team beter ontsluiten in organisatie 
Dit kan door digitaal documenteren. via Ibis4projeas 
Zorgen dat kennis gevonden wordt door updates van kennis-fR&D-team via nieuwsbrief 
Kennis ook ontsluiten doormiddel van persoonlijke voorliehtlng in workshops. interne leergang. exeursies. 
lezingen en het vormen van tandems in projeetteams 
Deze actlviteiten zouden in samenwerking met partners in de bouwkolom kunnen worden georganiseerd. 
Nieuwe medewerkers dienen bij aanvang Brink Groep loopbaan geinrormeerd te worden over werkwijze en 
besehikbare kennis. 

Meer ervaringen ontwikkelen 
• Bewust sturen op aequisitie van relevante projecten. Eventueel in samenwerking met gevestigde partners of 

opdraehtgevers. 
• Overname van gespecialiseerde adviesbureaus of personeelsbeleid sturen op gespecialiseerde adviseurs op het 

gebied van advise ring omtrent de keuze voor een bouworganisatievorm 
• Aetief deelnemen aan kennisplatfora. door het actlef steunen van onderzoek. 

Tabel 10: Implementatiemogelijkheden Deel I 

Benodering von de opdrochtgever oonpossen oon type opdrochtgever en odviestook 
Onderstaande Tabel 1 I geeft een overzicht van de mogelijkheden de genoemde verbeterpunten op 
het gebied van de benadering van opdrachtgevers in de organisatie van Brink Groep te 
implementeren. 

Adviseurrol aanpassen aan het type opdrachtgever adviestaak 

.. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

Realisatie van bestaan versehillende opdraehtgevertyperingen 
Ontwikkelen van marketingstrategie per type opdraehtgever 
Brink Groep medewerkers bewust maken van versehillende marketingstrategieen 
In adviestraject dient in een vroege fase bepaald te worden welk type klant men bedient 
Realisatie van versehillende diensten bij een opdraehtgevereategorie 

Opdraehtgevers bewust maken van mogelijke keuze tussen bouworganisatlevorm 
Opdraehtgevers bewuSt maken van belang van rationele keuze 
Opdraehtgevers bewust maken van toegevoegde waarde van een bouwprocesadviseur. en natuurlijk in het 
bijzonder Brink Groep 
Dit kan door dienstenmarketing en vooral communicatie met opdraehtgevers 

Dienstenmarketing 
• Marketingmix aanpassen per opdrachtgevereategorie om klanttevredenheid te genereren. 
• De volgende factoren die klanttevredenheid bepalen dienen op orde te zijn: betrouwbaarheid. responsiviteit, 

zekerheid, empathie en tastbare elementen. 
• Imago en prijs van Brink Groep adviesdienst heeft invloed op perceptie van adviesdienst en dus dient het imago 

goed te zijn en de prijs-kwaliteitverhouding in orda 
• Communieatie op versehillende fronten is noodzakelijk voor slagen adviesdienst. 
• Brink Groep heeft versehillende eommunieatlemiddelen tot zijn besehikking die allen ingezet kunnen worden bij 

vermarkten van adviesdienst. 

a ell: Implementatiemogelijkheden Deel2 
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10 Conclusies, aanbevelingen en reflectie 
In het laatste hoofdstuk van dit onderzoeksrapport, zullen de eonclusies, aanbevelingen en reflectie 
uiteengezet worden. In hoofdstuk I is de probleem- vraag- en doelstelling van dit onderzoek bepaald. 
De tweeledige doelstelling van dit onderzoek luidt: 

Om deze doelstelling te bereiken, is op basis van een onderzoeksmodel, een set van 
onderzoeksvragen opgesteld. Deze deelvragen zijn in de voorgaande hoofdstukken beantwoord. 

Leeswijzer 
In paragraaf 10.1 zullen de eonclusies die volgen uit het beantwoorden van de deelvragen volgen. Deze 
antwoorden geven samen het antwoord van de hoofdvraag die uit de doelstelling voortkomt. 
Vervolgens zal in paragraaf 10.2 een aantal aanbevelingen volgen voor eventueel vervolgonderzoek en 
richting de Brink Groep, de opdraehtgever van dit onderzoek. Ten slotte zal in paragraaf 10.3 een 
refleetie volgen op de resultaten en de proeesgang van dit onderzoek. 

, 0.' Conclus;es 
Aan de hand van de deelvragen die in paragraaf 1.2.2 gesteld zijn, zullen de eonclusies worden 
gegeven. De vragen zijn per hoofdeategorie bij elkaar gevoegd en zullen per stuk herhaald worden. 

10.1.1 De Bouw 

De B&U-seetor kenmerkt zich door een aantal eigensehappen, die de overheid en het bedrijfsleven 
graag veranderd zou zien. zoals ontwerp-uitvoeringsscheiding, geringe eindproductoonsprokelijkheid en de 
frogmentotie von morkten en bedrijven. Deze kenmerken belemmeren vooruitgang in de B&U-seetor. 
omdat de sector volgens de dynamisehe markttheorie in de fase van verdringingsconeurrentie blijft 
hangen. Men kan aileen op prijs eoncurreren en niet op prijs/kwaliteit. Het veranderen van deze 
kenmerken zou het functioneren van de sector kunnen verbeteren. Daarvoor is een 
professionaliseringslag noodzakelijk bij aile partijen in de sector. Voor de opdraehtgevers wordt er 
vanuit de overheid en het bedrijfsleven gestuurd op het meer toepassen van ge'integreerde 
bouworganisatievormen. Het doel van de toepassing van ge'integreerde bouworganisatievormen. is het 
wegnemen van de ongewenste eigenschappen. 

Bij ge'integreerde bouworganisatievormen verdwijnt (een deel van) de seheiding tussen ontwerp en 
uitvoering. waardoor innovatie in de sector gestimuleerd kan worden. De opdraehtgever. heeft als 
initiator van het bouwproces een erudale rol bij het slagen van deze verandering. Van een 
professionele opdraehtgever wordt namelijk verwacht dat men een rationele keuze voor een 
bouworganisatievorm maakt. Het maken van een rationele keuze komt in de B&U nog maar gering 
v~~r. Om de rationaliteit van de keuze voor een bouworganisatievorm te verbeteren, kan de 
bouwproeesadviseur een helpende hand bieden. De bouwproeesadviseur krijgt op deze manier een 
eruciate rol in de gewenste verandering richting meer professioneel opererende opdrachtgevers. 

10.1.2 Rationaliteit van keuzeproces voor bouworganisatievormen 

10-84 

rUle Technische Universiteit 
Eindhoven 
University of TechnQlogy 



17-6-2008 - Afstudeerrapport, Erik van Alphen -

Organisaties nemen besluiten op operationeel, tactisch of strategisch niveau. De keuze voor een 
bouworganisatievorm zou afhankelijk van de professionaliteit van de opdrachtgever tactisch of 
strategisch moeten zijn. De termijn waarin de gevolgen voor de organisatie merkbaar zijn, 
complexiteit, onzekerheid en mate van routine bepaalt op welk niveau het besluit genomen wordt. 
Een besluit is pas rationeel genomen als er aan een aantal voorwaarden is voldaan. Vooral belangrijk is 
dat een besluitvormer over volledige informatie beschikt over de alternatieven, keuzecriteria en 
consequenties en in staat is deze te rangschikken en wegen. Vervolgens is het noodzakelijk dat de 
besluitvormer altijd het alternatief kies dat de hoogst waarneembare waarde opbrengt. Omdat de 
mens te maken heeft met beperkte rationaliteit en vaak emotionele beweegredenen heeft, is er in het 
algemeen van een volledig rationeel proces gering sprake. 

In het geval een besluitvormer onbekwaam is, of de keuze niet zelf wil maken, kan men een adviseur 
inschakelen bij de ondersteuning van een besluitvormingsproces. Deze adviseur wordt geacht dezelfde 
stappen van rationaliteit te doorlopen voor de besluitvormer. Tijdens dit proces vindt be'invloeding 
plaats door de adviseur. Uiteindelijk zal een besluitvormer altijd zelf het besluit moeten nemen. 
Afhankelijk van hoe dit besluit plaats vindt, kan er uiteindelijk sprake zijn van een rationele keuze. 

Omdat ieder project in de bouwnijverheid uniek is, heeft ieder project een ander projectprofiel. Dit 
projectprofiel moet leidend zijn bij de keuze voor een bouworganisatievorm. Om innovatie een kans 
te geven en de beoogde veranderingen te bewerkstelligen dienen opdrachtgevers af te stappen van het 
traditionele denkpatroon. Bij een manier krijgen opdrachtgevers een betere prijs-kwaliteitverhouding. 
Naast de traditionele variant. dienen andere bouworganisatievormen meegenomen te worden in de 
afweging om rationaliteit te garanderen. In de hUidige bouwpraktijk vindt deze rationele keuze nog te 
gering plaats. Bij de rationele keuze voor een bouworganisatievorm komen uit de theorie een aantal 
keuzecriteria naar voren die op strategisch of tactisch niveau afgewogen dienen te worden. Bij deze 
afweging worden echter belemmeringen geconstateerd die opgelost dienen te worden. Bij het 
wegnemen van deze belemmeringen zou de bouwprocesadviseur een cruciale rol kunnen spelen. Men 
kan zowel professionele als onprofessionele opdrachtgevers op verschillende manieren bijstaan bij het 
rationaliseren van de keuze voor bouworganisatievormen. 

Er zijn verschillende categorieen opdrachtgevers te categoriseren. Men kan de indeling naar sector 
maken, maar er zijn tevens typeringen naar mate van professionaliteit en rationaliteit te maken. Er is 
gebleken dat er slechts een beperkte hoeveelheid opdrachtgevers een rationele keuze maken. Er is 
een relatie met de mate van professionaliteit waar te nemen, maar er is geen voorspellend verband te 
constateren. De indeling naar rationaliteit van het keuzeproces voor bouworganisatievormen levert 
drie groepen opdrachtgevers Opt Het gaat om een groep die het keuzeproces rationeel doorloopt, 
een groep die wei bekend is met de alternatieven, maar toch irrationeel kiest en een groep die 
irrationeel kiest omdat men niet van een mogelijke keuze af weet. Binnen aile groepen zijn er 
opdrachtgevers die de keuze hebben laten begeleiden door een bepaald type adviseur. Dit heeft 
echter niet altijd tot de gewenste rationaliteit geleid. Het is dus van belang dat een ingeschakelde 
adviseur in staat is om een rationeel keuzeproces bij verschillende opdrachtgevertypen te begeleiden. 
Hierbij is naast het afwegen van aile alternatieven aan vooraf opgestelde keuzecriteria. 
onafhankelijkheid een sleutelwoord. Niet aileen van andere partijen, maar ook van zichzelf. 

10.1.3 Bouwprocesadvisering bij keuze bouworganisatievormen 
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De onzekerheid die bij opdrachtgevers ontstaat door de ongebalanceerde beschikking over informatie 
tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (asymmetrische informatievoorziening) kan gereduceerd 
worden door een adviseur. De adviseur kan een ondeskundige partij bijstaan in 
besluitvormingsprocessen. Redenen om advies in te winnen varieren van kennisgebrek tot 
capaciteitsgebrek. Motieven om een bepaalde adviseur te kiezen hebben veelal te maken met goede 
ervaringen van adviseur of adviesbureau. Een bepalende factor is tevens het ervaren vertrouwen in 
een adviseur. 

leder type opdrachtgever en adviestaak is uniek. Daarom is het van belang de adviesrol aan te passen 
aan deze unieke situatie. Daarvoor zijn verschillende soorten advies te benoemen. Hoe effectief en 
succesvol een adviestraject verloopt, kan op verschillende manieren getoetst worden. Het doel van 
een adviestraject is om invloed uit te oefenen op of te ondersteunen bij de besluitvorming. Invloed 
vindt plaats op het moment dat er een attitudeverandering bij opdrachtgevers plaats vindt. Het 
veranderen van de houding kan op verschillende manieren bereikt worden. Welke manier gekozen 
dient te worden is afhankelijk van de betrokkenheid en eigen kennis van de opdrachtgever. 

Een bouwprocesadviseur moet in staat zijn om een rationeel afwegingsproces voor opdrachtgevers te 
verzorgen. Het gaat dus om kennis van de alternatieven, keuzecriteria en de manier van afweging. 
Daarbij is het noodzakelijk dat opdrachtgevers het bestaan van een keuze tussen 
bouworganisatievormen, de noodzaak van een rationele afweging en de toegevoegde waarde van een 
bouwprocesadviseur in dit besluitvormingsproces herkennen. Belangrijk voor een 
bouwprocesadviseur is om opdrachtgevers duidelijk te maken dat een rationele keuze aileen in een 
vroeg stadium van het bouwproces plaats kan vinden. Er is namelijk geconcludeerd dat hoe verder 
men in het bouwproces zit, hoe minder bouworganisatievormen nog mogelijk zijn. 

Bij de verschillende typen opdrachtgevers dient een bouwprocesadviseur verschillende rollen in te 
nemen. Deze rol is afhankelijk van het gewenste type advisering, de duur van de relatie tussen 
adviseur en opdrachtgever, de interne kennis en vaardigheden van de adviseur. Daarbij zijn rationele 
besluitvormers wellicht op zoek naar extra capaciteit op frequente basis in de rol van 
procesbegeleider, terwijl irrationele besluitvormers vooral op zoek zijn naar een incidentele 
inhoudelijke adviesrol. Verder is de manier van adviseren per adviseur verschillend. De persoonlijke 
eigenschappen van de adviseur en de eigenschappen van het adviesbureau zijn van invloed op 
perceptie van de opdrachtgever. Dit bepaalt de mate van invloed die een adviseur kan uitoefenen. 

10.1.4 Brink Groep als bouwprocesadviseur bij de keuze voor bouworganisatievormen 

De adviesdienst op het gebied van het faciliteren van een rationeel keuzeproces voor 
bouworganisatievormen moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Brink Groep dient in staat te zijn 
zelf een rationeel keuzeproces te faciliteren, met moet in staat zijn verschillende rollen aan te kunnen 
nemen en men dient rekening te houden met verschillende typen opdrachtgevers. 

Voor het faciliteren van het rationele keuzeproces dient Brink Groep blijvend te blijven investeren in 
het up-to-date houden van kennis over aile bouworganisatievormen en keuzecriteria. Tevens dient 
men de consequenties van verschillende keuzes te kennen. Dit moet leiden tot een rangschikking en 
weging van de keuzecriteria per bouworganisatievorm. De vereiste kennis en ervaring is slechts 
beschikbaar bij een select aantal adviseurs en nog niet voor de gehele organisatie beschikbaar. Er dient 
geOinvesteerd te worden in verdergaande kennisdeling. Daarbij is het noodzakelijk dat er ervaring 
wordt opgedaan met een diversiteit aan :lfwegingen tussen bouworganisatievormen en de begeleiding 
in aile mogelijke bouworganisatievormen. 

De gewenste rollen per opdrachtgevertype kan Brink Groep faciliteren. Het gaat om de rollen: 
Inhoude/ijk advies VSo procesrol, exploratieadvies vs. exploitatieadvies, incidenteel advies vs. partnerrol en 
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tenslotte de rol van trainer. Er is ruime ervaring binnen de organisatie met de verschillende rollen. Het 
ontbreekt nog aan een vooraf beschikbare gestructureerde aanpak per rol en type opdrachtgever. De 
rollen die Brink Groep kan innemen dienen afgestemd te zijn op de drie typen opdrachtgevers: 
rationee/, irrationeel met bewustzijn van het keuzepa/et en irrationeel zonder bewustzijn van een keuze. Brink 
Groep dient opdrachtgevers actief bewust te maken van het bestaan van een keuze, de noodzaak van 
een rationele afweging en de toegevoegde waarde van de onafhankelijkheid van Brink Groep als 
bouwprocesadviseur. 

De verbeterpunten zijn te vinden op de gebieden van kennis, vaardigheden, capaciteit, ervaring en de 
benadering van de verschillende typen opdrachtgever in diverse adviestaken. Daarbij dient er intensief 
ge'investeerd te worden in kennis op het gebied van bouworganisatievormen betreffende de 
beschikbare alternatieven, keuzecriteria en consequenties van bepaalde keuzes. Daarbij dient men 
buiten de organisatie actief op zoek te gaan naar kennis, eigen ervaringen terug te koppelen en te 
investeren in de ontwikkeling van een decision support tool of een uitgebreide leidraad voor het 
garanderen van een eenduidige systematische afweging binnen de gehele organisatie. Het gaat erom 
dat er een lerende organisatie wordt gecreeerd, waarbij men niet afhankelijk is van een beperkt aantal 
adviseurs. Dit zorgt voor continu'iteit in het niveau van kennis binnen de o rganisatie. Er dient dus 
gestuurd te worden op het documenteren van kennis, zodat men niet afhankelijk is van kennis in de 
hoofden van de adviseurs. 

Daarnaast dient men actief te investeren in de benadering van de verschillende typen opdrachtgevers. 
Men moet zich realiseren dat ieder type opdrachtgever een andere aanpak vereist. Deze aanpak zou 
gesystematiseerd kunnen worden in een aantal specifieke marketingstrategieen. Deze strategieen 
zouden duidelijk in moeten gaan op het creeren van bewustzijn op verschillende niveaus. Bij het 
bestaan van bewustzijn, zullen opdrachtgevers onzekerheid ervaren, waardoor men sneller op zoek 
gaan naar advisering op dit gebied. Dit dient men te verwoorden in een dienstenmarketingstrategie 
waar men dient te sturen op klanttevredenheid. Hiervoor is communicatie met (potentiiHe) 
opdrachtgevers op verschillende manieren noodzakelijk. 

10.2 Aanbevelingen 

10.2.1 Aanbevelingen ten aanzien van Brink Groep en haar rnedewerkers 

- vanwege bedrijfsinformatie is deze passage voor publicatie gewist -

10.2.2 Aanbevelingen voor nader onderzoek 

• Ten eerste is het een aanbeveling om dit kwalitatieve explorerende onderzoek, uit te diepen met 
een kwantitatieve analyse onder een grote groep opdrachtgevers in de B&U-sector. Dit 
onderzoek geeft genoeg handvatten om deze analyse op poten te zetten. Men kan dan nog 
specifieker achter de manier van besluitvorming en de achterliggende beweegredenen komen, 
zodat een nog dUidelijker beeld ontstaat van de verschillende typen opdrachtgevers. Tevens zou 
in deze analyse de hypothese dat professionaliteit een voorwaarde voor rationaliteit is, statistisch 
kunnen worden getoetst. Dit geldt ook voor de hypothese dat professionaliteit, zoals gedefinieerd 
door het EIB, geen voorspellende factor voor een rationeel keuzeproces voor 
bouworganisatievormen is. 

• Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het van belang is opdrachtgevers te be'invloeden 
zodat men het bestaan van een keuze, het belang van een rationele afweging en de toegevoegde 
waarde van een bouwprocesadviseur herkent. Hoe deze beYnvloeding precies plaats moet vinden 
is in dit onderzoek slechts summier aan de orde gekomen. Daarom is het in het algemeen en 
voor Brink Groep nuttig onderzoek te doen naar de manier waarop verschillende typen 
opdrachtgevers be'invloed kunnen worden. 
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• Hiermee samenhangend is tevens uit het onderzoek naar voren gekomen dat het van belang is om 
verschillende typen opdrachtgevers op een aparte manier te benaderen in de acquisitie. Om meer 
inzicht te krijgen in de manieren van benaderen is verder onderzoek naar de verschillende 
marketingstrategieen van verschillende typen opdrachtgevers in het algemeen een nuttige 
verdieping, maar ook voor Brink Groep. 

• Binnen dit onderzoek hebben vooral de rationele aspecten bij een afweging voor 
bouworganisatievorm aandacht gekregen. Zoals ook in dit onderzoek naar voren is gekomen, 
vindt een besluit nooit volledig rationeel plaats. Er spelen altijd emoties mee, die de rationaliteit 
be'invloeden. Een aantal van deze emotionele factoren zijn teruggekomen in de vorm van 
belemmeringen en onzekerheden. Echter, een diepgaandere analyse naar deze aspecten van 
besluitvorming bij de keuze voor een bouworganisatievorm kan bijdragen aan het verbeteren van 
het keuzeproces. 

10.3 Reflectie 
Toen ik vorig jaar juni voor de eerste keer officieel de werkvloer van Brink Groep betrad, was de weg 
die ik zou gaan bewandelen nog niet helder. Er was in de voorgaande maanden een 
onderzoeksopdracht geformuleerd, welke nog flink wat ruimte bood voor een eigen interpretatie. Dit 
had enerzijds te maken met het brede onderwerp, anderzijds kwam dit door de ontwikkelingen 
waarin Brink Groep zich beyond op het gebied van het rationaliseren van het interne afwegingsproces 
voor bouworganisatievormen. Daarom heeft het een vrij lange tijd geduurd voordat de definitieve 
vraagstelling van het onderzoek helder werd. Toch moet ik hier ook de hand in eigen boezem steken; 
ik had er meer bovenop moeten zitten. Dit heeft echter te maken met onervarenheid op dit gebied. 
Een goede les voor de toekomst. 

Na het uitkristalliseren van de hoofdvraag, is er meer vaart in het proces gekomen, waarvan na ruim 
I I maanden werk dit rapport het eindresultaat is. Deze termijn wijkt af van de eerste planning om het 
onderzoek binnen 6 maanden af te ronden. Dit heeft enerzijds te maken met mijn te ambitieuze 
planning (binnen het curriculum staan 9 maanden ingepland). Anderzijds ligt dit aan mijn eigen 
planningscapaciteiten. Ik ben nog niet in staat gebleken aile werkzaamheden op waarde te schatten en 
daardoor een reele planning te formuleren. Daar ligt dan ook een grote uitdaging in mijn toekomstige 
baan bij Brink Groep. Mijn verwachting is dat ik binnen de werkzaamheden van Brink Groep juist deze 
vaardigheid erg belangrijk is. Ik vermoed dan ook dat ik veel kan leren van de rest van de organisatie. 
Mijn doelstelling is om dit leermoment zo spoedig mogelijk om te zetten in daden. 

Ik ben desondanks van mening dat het eindresultaat van dit rapport voldoet aan de doelstelling van het 
onderzoek. Natuurlijk kunnen er wei een aantal kanttekeningen geplaatst worden. Er is bijvoorbeeld 
gekozen de externe interviews af te nemen, terwijl de theoretische uiteenzetting nog in ontwikkeling 
was. Op deze manier zijn wellicht niet aile relevante onderdelen van de theorie in de interviews naar 
voren gekomen. Achteraf had ik dit liever anders aangepakt; een punt van verbetering richting 
toekomstig onderzoek. De interviewresultaten zijn echter dusdanig breed dat er op aile 
onderzoeksgebieden voldoende informatie uit te destilleren was. 

Er is in dit onderzoek getracht een op basis van de externe expertinterviews inzicht te geven in de 
resultaten doormiddel van een aantal grafieken. Deze grafieken zjjn echter gebaseerd op een te kleine 
onderzoeksgroep om er statistisch valide uitspraken over te doen. Echter. het bevestigde wei een 
verwacht beeld dat uit de literatuur naar voren is gekomen. Daarom is er binnen dit onderzoek toch 
v~~r gekozen deze informatie te verwerken. Zie de kwantitatieve analyse daarom vooral als een 
iIIustratie van een kwalitatief explorerend onderzoek. 

T evens is gebleken dat ik moeite heb met het weglaten van reeds eerder gevonden en opgeschreven, 
maar achteraf wellicht minder relevante informatie. Voor de leesbaarheid van het rapport, zou het in 
sommige passages beter zijn geweest als er voor gekozen was deze niet toe te voegen. Echter. ook op 
dit gebied is er toch een flinke slag gemaakt. Veel van informatie die niet direct relevant is voor de 
hoofdtekst is dan ook verplaatst naar de bijlagen. Hierdoor heeft het rapport wei een degelijke 
verdieping in zich, zonder dat het extreem langdradig wordt. Voor de lezers die minder interesse 
hebben in de diepgang in de hoofdstukken. kan aan het einde van de hoofdstukken een samenvatting 
gevonden worden. 
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II Lijsten • • 11.1 Lijst met afkortingen 

• ARW Aanbestedings Reglement Werken • 
• AWT Adviesraad voor Wetenschap- en Technalogiebeleid • • B&U Burger- en Utiliteitsbouw 

• BBP BMa Binnenlands Product • • BM·HA Bouwmangement- en advies & Huisvestingsadvies 

• BOV Bouworganis!1tievorm • • BU Businessunit 

• BVE Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie • • CB Conceptueel Bouwen 

• CBS Centraal bureau voor de statistiek • • CPB Centraal Pionbureau 

• D&B Design and Build • • DBFM(O) Design Build Finance Maintain (Operate) 

• DMU Decision Making Unit • 
• DNR De Nieuwe Regeling 

• DO Definitief Ontwerp • 
• DSS Decision Support System • • DST Decision Support Tool 

• EIB Econamisch Instituut Bouwnijverheid • • EMVI Economisch Meest Voordelige Inschrijving 

• EZ Economische Zaken • • GMP Guarenteed Maximum Price 

• GWW Grond,- Weg- Waterbouvv • • JAS Judge Advisor System 

• KKA·OA Kosten Kwaliteits Advies - Onderhouds Advisering • • LBC Uving Building Concept 

• LCC Ufe Cycle Costing • • LP Laagste Prijs 

• MER Milieu Effect Rapportage • 
• ONRI Nederlandse branchevereniging van advies- en ingenieursbureaus 

• PCC Professional Construction Consuitont • 
• PO Primair Onderwijs • • PPS Publiek-Private Samenwerking 

• PSIBouw Proces- en Systeem Innovatie Bouw • • PvE Programma van Eisen 

• PvU Programma van Uitgangspunten • • R&D Research and Development 

• Rgd Rijksgebouwendienst • • ROI Return On Investment 

• SBI Standaard Bedrijfsindeling (It 

• SBR Stichting Bouw Research 

• SEO Stichting Economisch Onderzoek • • SO SchetslStructuur Ontwerp 

• STABU Standaard Bestek Burger en Uti/iteitsbouvv • 
• STB Standaard T aakbeschrijving 

• SWOT Strenghts Weaknesses Opportunities Threats • 
• TU/e T echnische U niversiteit Eindhoven • • UAV·GC Uniforme Administratieve Voorwaarden - Geintegreerde Contractvormen 

• UMCN Universitair Medisch Centrum Nijmegen • • UvT Universiteit van Ti/burg 
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Verkeer en Waterstaat 

Vastgoed en Gebied Ontwikkeling 

Verenigde Naties 

Voortgezet Onderwijs 

Voorlopig Ontwerp 

Volkshuisvesting, Ruimtelyke Ordening en Milieu 

Wetenschappelyk Onderwijs 

11.2 Lijst met figuren 
Figuur I: Analytisch raamwerk van het besluitvormingsproces (Gibcus en Van Hoesel. 2003) ______ 3-16 
Figuur 2: Het JAS- besluitvormingsproces van een opdrachtgever voor een bouworganisatievorm 3-18 
Figuur 3: Strategie be'invloedt tactiek (Van lersel et aI., 2005) 4-25 
Figuur 4: Professionaliteit opdrachtgevers naar EIB-typering (Bron: Tabel 18) 5-36 
Figuur 5: Spreiding professionaliteit opdrachtgevers totaal (bron: Tabel I 5-37 
Figuur 6: Bekendheid keuzepalet bouworganisatievormen naar professionaliteit (Bron: Tabel 19) 5-38 
Figuur 7: Bekendheid keuzepalet bouworganisatievormen naar sector (Bron: Tabel 20) 5-38 
Figuur 8: professionaliteit vs. rationaliteit van keuze voor bouworganisatievorm (bron: Tabel 21 5-39 
Figuur 9: sector vs. rationaliteit van keuze voor bouworganisatievorm (bron: Tabel 22) 5-39 
Figuur 10: Beleving keuze voor bouworganisatievorm naar professionaliteit (bron: Tabel 23) 5-40 
Figuur II: Modules van advies geven en nemen Oungermann, 1999) 6-46 
Figuur 12: Type advisering naar professionaliteit (Bron: Tabel 24) 7-57 
Figuur 13: Type advisering naar sector (Bron: Tabel25) 7-57 
Figuur 14: BOV-advisering naar professionaliteit (bron: Tabel 26) 7-58 
Figuur 15: BOV-advisering naar sector (bron: Tabel 27) 7-58 
Figuur 16: Reden advies naar professionaliteit (bron: Tabel 28) 7-59 
Figuur 17: Reden advies naar sector (bron: Tabel 29) 7-59 
Figuur 18: Motief keuze adviseur naar professionaliteit (bron: Tabel 30) 7-60 
Figuur 19: Motief keuze adviseur naar sector (bron: Tabel 31) 7-60 
Figuur 20: Keuzemogelijkheid BOV wordt beperkter, naarmate proces vordert. 7-61 
Figuur 21: SWOT-analyse Brink Groep m.b.t. advisering over keuze bouworganisatievorm 8-75 
Figuur 22: Dynamische markttheorie (Don~e, 2005) C-4 
Figuur 23: Spanning tussen organisatie en gebouw (De Jonge. 2007) F-II 
Figuur 24: Bouwfasering van het bouwproces (CROW. 12 
Figuur 25: Matrix professioneel opdrachtgeverschap EIB Oansen en Sijpersma, 2007) 1-24 
Figuur 26: Routering voor een technisch adviseur bij ge"integreerde contractvormen (Grit. 2006) M-30 
Figuur 27: Optimalisatiemodel (Van der Burg, 2000 en Alderwegen et al., 2007) 0-34 
Figuur 28: Satisficing model (Van der Burg, 2000 en Robbins, 2005) 0-34 
Figuur 29: Impliciete favoriet model (Van der Burg, 2000) 0-35 
Figuur 30: Judge-advisor model (Bonaccio en Dalal, 2006 en Sniezek, 1999) 0-37 
Figuur 31: Raamwerk van Williamson (Williamson, 1975) -----------:::---::-::::=-:-:--::--:c---:-.... 
Figuur 32: Globale weergave van mogelijke bouworganisatievormen/contractvormen. (Bron: CBZ 2006) _ W-53 
Figuur 33: Spreiding professionaliteit zorgopdrachtgevers (bron: Tabel 17) Y-57 
Figuur 34: Spreiding professionaliteit (gemeentelijke) overheidsopdrachtgevers (bron: Tabel 17) Y-S7 
Figuur 35: spreiding professionaliteit onderwijsopdrachtgevers (bron: Tabel 17) Y-S8 
Figuur 36: Professionaliteit woningcorporaties inclusief ontwikkelaars (bron: Tabel 17) Y -58 
Figuur 37: Living BuUding (bron: www.livingbuUdingconcept.nl, BB-61 
Figuur 38: Adviseurrollen en benaderingen (Schein. 
Figuur 39: Type en niveau van adviseuractiviteit vs. opdrachtgever (Antal en Krebsbach-Gnath. 1998) __ CC-64 
Figuur 40: Rollen adviseur (Wright en Kitay. 2003) CC-66 
Figuur 41: Typologie van opdrachtgevers (Antal en Krebsbach-Gnath. 1998) DD-67 
Figuur 42: Rolmogelijkheden bouwprocesadvisering bouworganisatievormen GG-70 

11.3 Lijst met tabel/en 
Tabel I: Takenoverzicht Bouwprocesadviseur 2-13 
Tabel 2: Soorten besluiten in organisaties (Oosterwolde, 2007) 3-IS 
Tabel 3: Rollen in een DMU (Verhage. 2004) 6-45 
Tabel 4: Motieven voor keuze van een specifieke adviseur/bureau(De Caluwe en Stoppelenburg, 2002) __ 6-47 
Tabel 5: Rangorde van belang van effectiviteitcriteria (De Caluwe en Stoppelenburg. 2002) 6-5 I 
Tabel 6: Aannames van tweevoudige procesverwerking (Booth-Butterfield. 2004) 6-S3 
Tabel 7: Voorwaarden rationele afweging Brink Groep 8-76 
Tabel 8: Rolmogelijkheden Brink 8-77 
Tabel 9: Benaderingstrategieen verschillende typen opdrachtgevers 8-77 
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Tabel 10: Implementatlemogelijkheden Deel I 9-83 
Tabel II: Implementatiemogelijkheden Dee/2 9-83 
Tabel 12: Hoofdklassen bouwnijverheid volgens standaard bedrijfsindeling (bron: www.cbs.nl) A-I 
Tabel 13: Bedrijfsklassen met raakvlakken met de bouwsector (bron: www.cbs.nl) A-I 
Tabel 14: drempelbedragen geldig van 01-01-2008 tim 31-12-2009 (wikipedia. 20OS) 1-22 
Tabel 15: Takenoverzicht technisch adviseur (Grit. 2006) M-30 
Tabel 16: Mogelijke cognitieve en affectieve process en bij besluitvormers (Alderwegen et al..2007) 0-36 
Tabel 17: Beoordeling professionaliteit ge'intervlewde opdrachtgevers (naar EIB-typering) X-56 
Tabel 18: Aantallen opdrachtgevers ingedeeld naar professionaliteit Z-59 
Tabel 19: Bekendheid keuzepalet bouworganisatievormen naar professionaliteit Z-59 
Tabel 20: Bekendheid keuzepalet bouworganisatievormen naar sector Z-59 
Tabel 21: Rationaliteit keuze bouworganisatievorm naar professionaliteit Z-59 
Tabel 22: Rationaliteit keuze bouworganisatievorm naar sector Z-59 
Tabel 23: Beleving keuze voor bouworganisatievorm naar professionaliteit Z-59 
Tabel 24: Gebruik type advies naar professionaliteit AA-60 
Tabel 25: Gebruik type advies naar sector AA-60 
Tabel 26: Gebruik bouworganisatievormadvies naar professionaliteit AA-60 
Tabel27: Gebruik bouworganisatievormadvies naar sector AA-60 
Tabel 28: Reden advies naar professionaliteit AA-60 
Tabel 29: Reden advies naar sector AA-60 
Tabel 30: Motief adviseur naar professionaliteit AA-60 
Tabel 31: Motief adviseur naar sector AA-60 
Tabel 32: Indeling rollen (Buijsrogge. 2004) CC-65 
Tabel 33: Twee conceptuele roUen van adviesbureaus en de interne vereisten daarvan (Baai; et al .. 2003)_CC-65 
Tabel 34: Overzicht rolverdelingen adviseur CC-66 
Tabel 35: Performance-indicators (De Caluwe en Stoppelenburg. 2003) EE-68 
Tabel 36: Effectiviteitcriteria verdeeld naar subgroepen (De Caluwe en Stoppelenburg. 2002) FF-69 

11.4 Lijst met definities 
Definitie I: Bouwen (Van Dale. 2007) .-:-________________________ 2-2 
Definitie 2: Bouwproces (Lourens. 2006) 2-7 
Definitie 3: Rol van opdrachtgever (Wikipedia. 06-03-2008) 2-8 
Definitie 4: BesluitiKeuze bouworganisatievorm 3-14 
Definitie 5: Organisatie (Vrolijk. 1996) 3-15 
Definitie 6: Besluitvormingsproces (Van der Burg. 2002) 3-16 
Definitie 7: Advies (Bonnaccio en Dalal. 2006) 6-44 
Definitie 8: Taak van de adviseur (Sniezek en Buckley. 1995) 6-45 

11.5 Lijst met intermezzo's 
Intermezzo I: Gunning DBFMO contract rijkskantoor Groningen ________________ 2-5 
Intermezzo 2: Gunning DBFMO contract belastingkantoor Doetinchem 2-5 
Intermezzo 3: Gunning DBFM contract Kromhout Kazerne 2-6 
Intermezzo 4: Onprofessioneel opdrachtgeverschap afleren 2-11 
Intermezzo 5: Hoe ration eel bent 3-20 
Intermezzo 6: Vergelijking van samenwerkingsvormen in de bouw 4-31 
Intermezzo 7: Priming 6-52 
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8ijloge A Stondoord 8edrijfsindeling C8S, 80uwnijverheid 

Bron: _.cbs.nl (november, 2007) 

Het CBS hanteert bij de indeling van economische sectoren de standaard bedrijfsindeling (SBI). In de 
meest recente versie van deze indeling is de totale bouwnijverheid opgedeeld in drie hoofdklassen. 

Code Titel 
F. Bouwnijverheid 
41 Aigemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling 
42 Grc:md-, water- en wegenbouw (geen grondverzet) 
43 Gespeciali~eerde bouwwerkzaamheden 

Tabel 12: Hoofdklassen bouwnijverheid volgens standaard bedrijfsindeling (bron: ~b_$~I1J) 

Binnen deze onderverdeling is dan weer een subverdeling te maken. Deze klassenindeling heeft als 
eigenschap dat het bestaat uit bedrijfsklassen die ook daadwerkelijk werk op de bouwplaats 
verrichten. Andersoortig werk dat wei degelijk raakvlakken met de bouw heeft, is in deze indeling dan 
ook niet opgenomen. Men kan dan denken aan: 

Tabel 13: Bedrijfsklassen met raakvlakken met de bouwsector (bron: _.c!;I,.nl) 

A-I 
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8ijlage 8 Kenmerken 8&U-sector 

Bron: Doree (200 I ) 

• Locatiegebondenheid van de productie: 
Het bouwen vindt plaats op de toekomstige gebruikslocatie en dus voor elke situatie en 
project uniek. De locatiegebondenheid zorge voor grenzen aan het doorvoeren van innovatie 
in productietechnologie. Tevens zijn er moeilijk schaalvoordelen te behalen door de 
locatiegebondenheid. Een gevolg van dit alles is dat productie op voorraad haast onmogelijk 
is. waardoor bouwbedrijven geen garantie voor productiecontinu"iteit hebben. 

• Uniciteit 
Los van de unieke locatie hebben de producten zelf ook een uniek karakter. Specifieke 
klantwensen en omstandigheden leden er toe dat vrijwel ieder object opnieuw ontworpen 
moet worden en dat voor vrijwel ieder object de productie opnieuw "opgestart" moet 
worden. 

• Projeagewijze productie 
In de bouw worden producten vanwege de uniciteit in projecten voortgebracht. Bedrijven en 
instellingen in de bouw organiseren de primaire bedrijfsactiviteiten projectgewijs. 

• Rege/s en regelgeving 
In de bouw. zijn zowel de werken als het proces gebonden aan regels en regelgeving. Men 
moet dan denken aan MER procedures. vergunningen. aanbestedingsprocedures voor publiek 
opdrachtgevers. Dit kan zorgen voor lange procedurele trajecten die voor ieder project 
opnieuw doorlopen dienen te worden. 

• Opdrachtgevers geven opdracht 
Het kopen van een product in de bouwsector is het vergelijken van beloftes van aanbiedende 
partijen. De aanbiedingen zijn gespecificeerde toezeggingen. Men kiest een opdrachtnemer uit 
die het product nog moet gaan maken. zonder dat men weet hoe het productieproces gaat 
veri open en wat het precieze eindresultaat gaat zijn. Men koopt dus eigenlijk geen product, 
Maar een belofte. 

• Tijdelijke coalitieorganisaties 
In de bouw worden de projecten vaak voortgebracht door bouwprojectorganisaties. Deze 
organisaties worden per project tijdelijk samengesteld en veranderen vaak tussentijds per fase 
van het proces. Dus niet aileen variatie van werk tot werk, maar ook wisseling van omvang. 
vorm en samenstelling gedurende het werk. Gevolgen zijn; binding tussen partijen op 
contractbasis, de tijdelijke coalitie streeft niet naar continu'iteit en bouwwerken zijn tevens 
merkloos. 

• Forme/e administratieve en gecentraliseerde sturing problematisch. 
Deze dynamiek van projecten maakt dat formele administratieve en gecentraliseerde stu ring 
van productie problematisch is. Het unieke product realiseren in een wisselende coalitie, 
veranderlijke organisatie, op een voorgeschreven locatie, verge steeds weer een unieke 
besturingsstructuur. Hierdoor komt het nodige aan op improvisatie en dus mensenwerk. Het 
succes hangt dus af van het presteren van en de samenwerking tussen person en in projecten. 

• Ontwerp-uitvoeringsscheiding. 
De scheiding tussen ontwerp en uitvoering is karakteristiek voor de traditionele bouw. Deze 
scheiding loopt volgens Doree (200 I) niet aileen door projecten. maar ook door de 
bedrijfstak als geheel. Door deze scheiding van kennisdomeinen en bedrijvigheden. is tijdens 
het ontwerpproces optimalisatie van product en productieproces problematisch. Integratie 
van ontwerp en uitvoering is een voorwaarde voor ge'integreerde product- en 
procesontwikkelingen. Het tenietdoen van deze scheiding wordt over het algemeen gezien als 
de oplossing voor het disfunctioneren van de bouw. 
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• Eindproductaansprakelijkheid. 
Met het ontbreken van eindproductaansprakelijkheid worden marktmechanismen traditioneel 
aangestuurd door prijsconcurrentie. Dit zorgt ervoor dat niet een enkele deelnemer aileen 
probleemeigenaar is voor het nastreven van innovatie, creativiteit en een kijk op de lifecycle
kosten, maar meerdere partijen. De samenvoeging van ontwerp en uitvoering (uitgebreid met 
eventueel onderhoud, beheer en financiering) zorgt volgens Boes et al. (2003) naast 
ge'integreerde product- en procesontwikkelingen voor ge"integreerde 
productaansprakelijkheid. Dit komt innovatie en klantgerichtheid ten goede. 

• Fragmentatie markten en bedrijven. 
De bouw kent een enorme pluriformiteit aan bedrijven naar samenstelling en schaalgrootte. 
Zowel aan de aanbod, zal aan de vraagzijde is sterk gefragmenteerd. In de B&U zijn volgens 
Morledge (2006) 80% van de opdrachtgevers onervaren partijen die zeer infrequent opdracht 
verstrekken. Aan de aanbodzijde behoorden in Nederland in 2006, 75.000 van de 82.000 
bouwbedrijven tot het kleinbedrijf met minder dan 10 werknemers. Dit komt volgens 
DUijkers et al. (2007) neer op zo'n 92%. Deze fragmentatie heeft volgens Doree (200 I) als 
gevolg dat vernieuwing weinig kans van slagen heeft omdat het afstemmen van vraag en 
aanbod in de markt zeer ingewikkeld is. 
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Sijlage C Wurgende marktwerking in de bouwsector 
Bron: Dorile (200S) 

In de bouw kijkt men op een bepaalde manier naar concurrentie. Omdat men in de bouw gewend is in 
projecten te denken, plaats men concurrentie in ditzelfde perspectief. Men denkt bij concurrentie aan: 

• Hoe se/ecteer je een aannemer? 
• We/k soort contract is het meest geschikt, laagste prijs of kwa/iteit? 
• Hoeveel mededingers? 

Men relateert in de bouw competitie dus met aanbesteden. Velen zien aanbesteden en concurrentie 
als synoniemen. Men ziet competitie vanuit de afzonderlijke transactie. Deze beschouwing kijkt echter 
naar concurrentie vanuit macro perspectief. Doree (2005) gaat in op de dynamische markt theorie. 
Deze theorie legt relatie tussen concurrentie. innovatie en dynamiek. Concurrentie kent de volgende 
kenmerken: 

• Concurrentie is in essentie georganiseerde rivaliteit 
• Concurrentie maakt inventiviteit en creativiteit los 
• Concurrentie /eidt tot prijsver/aging en groter product aanbod 
• Con curren tie leidt tot innovatie, techn%gie verbetering en we/vaart 

Men stelt dus dat concurrentie leidt tot lagere prijzen en tot vooruitgang. Echter geldt dit andersom 
ook? Leidt concurrentie op prijs ook tot vooruitgang? 

Marktwerking 
Het centrale begrip in een goede marktwerking is 'vrije mededinging'. Dit houdt in dat er veel vragers 
en aanbieders zijn, iedereen aile informatie heeft. iedereen rationeel handelt, er geen drempels zijn 
voor intree/exit. men homogene producten aanbiedt en bronnen en middelen mobiel zijn. Zo'n ideale 
markt van vrije mededing bestaat niet. In de dynamische markttheorie wordt er vanuit gegaan dat 
markten en producten cycli doormaken. Producten worden vervangen door nieuwere betere 
producten. Dus niet door goedkopere, maar door betere. Denk aan de reeks: LP, muziekcassette, 
CD. DVD en MP3. Een dergelijke cyclus kent vier fases: introductiefase. groeifase, volwassenfase en 
krimpfase. In de volgende Figuur 22 wordt het principe achter de dynamische markttheorie 
weergegeven: 

L... TlJd 
.-~. 

Figuur 22: Dynamische markttheorie (Doree, 200S) 

ledere fase kent zijn eigen type concurrentie. Er is in eerste instantie sprake van innovatieconcurrentie, 
daarna is er achtereenvolgens sprake van imitatie-innovatie (kopieren van oorspronkelijk product), 
differentiatieconcurrentie (aanpassen product aan nichemarkten) en tenslotte verdringingsconcurrentie 
(markt krimpt en aanbieders proberen elkaar de loef af te steken). Deze laatste fase is geen plezierige 
fase, omdat je daar fusies, overnames en faillissementen zien. Dit zien we momenteel in de bouw. 

Wat doen ondernemers? 
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Een 'verstandige' ondernemer vermijdt in de laatste fase te blijven steken. Om dat te kunnen 
vermijden. moet weer een positie veroverd worden in een nieuwe 'business cycle'. De vooruitgang 
ontstaat hier dus door innovatieconcurrentie. 

In de bouw is dat ontsnappen moeilijk. Zolang opdrachtgevers op basis van bestek en tekeningen de 
markt blijven benaderen, kan een bouwondernemer niets nieuws verzinnen om de concurrenten 
achter zicht te laten. Als de opdrachtgever ook nog ontwerpt met oog op bestaande technologie, om 
zoveel mogelijk aanbieders een prijs te kunnen vragen, blijft de sector steken in de laatste fase van 
concurrentie. Men kan elkaar aileen verdringen op basis van prijs. lets nieuws verzinnen kan niet en 
dus stagneert vooruitgang. Hier geldt dus dat meer concurrentie niet altijd beter is. Men dient niet 
meer concurrentie te hebben. maar meer soorten concurrentie. En aileen concurrentie op prijs leidt 
niet tot vooruitgang. 

Hoe ;s de situatie momentee'? 
Onderstaand artikel, laat zien dat regelgeving nog steeds belemmerend werkt op de innovatie in de 
bouwsector. Het veranderingstraject is nog lang niet geklaard. 
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8ijlage D We zijn niet aileen 
In Nederland kwam een verkenningscommissie van de adviesraad voor wetenschap en technologie 
(AWT) met hun studie 'Bouwen op Kennis' waarin uiteen werd gezet hoe men in Nederland de 
bouwsector kon veranderen (Platschorre et aI., 2000). Daaropvolgend kwamen de betrokken 
ministers met de "Toekomstperspectier' voor de bouw (Ministers EZ, VROM en V&W, 2003). In 
Groot-Brittannie is een dergelijk rapport verschenen. Dit staat bekend als "Rethinking Construction" 
(Egan, 1998). Dit rapport van "The Construction Taskforce", geeft plannen weer voor radicale 
veranderingen in de bouwsector. Uit dit rapport volgen vijf sturingselementen voor veranderingen. 
Deze 'key drivers of change' zijn: 

• Committed leadership - T oegewijd leiderschap 

• A Focus on the costumer - Klantgerichtheid 

• Integrated processes and teams 
• A quality driven agenda 
• Commitment to people 

- GeYntegreerde processen en teams 
- Kwaliteitgericht 
- T oewijding aan mensen. 

Om de beoogde doelstellingen te behalen stelt de "Construction taskforce" dat het noodzakelijk is 
verandering in het bouwproces door te voeren. Deze zouden expliciet en transparant moeten zijn. 
Het is noodzakelijk dat de bouwsector een ge'integreerd projectproces rond de volgende vier 
sleutelelementen organiseert: 

• Product development - Productontwikkeling 

• Project implementation - Procesinrichting en procesbeheersing 

• Partnering the supply chain 
• Production of components 

- Samenwerken in de keten 
- Prefabricage (industrieel werken) 

Binnen de voorgestelde veranderingen van "The Construction Taskforce", staan veranderingen van het 
bouwproces centraal. Verbeterde omgang met klanten en werknemer en het stimuleren van 
ge'integreerde processen en teams geven dUidelijk aan dat de focus op een veranderend proces ligt. 
Het gaat om de vraag hoe je gezamenlijk tot een verbeterd eindproduct komt. 

Om deze veranderingen vorm te geven, verwacht men toezeggingen/beloftes van "major clients", "the 
construction industry" en van de "Government". Men verwacht dus een voortrekkersrol van grote 
opdrachtgevers, de bouwsector en de overheid. Deze voortrekkersrol vult men in door: 

• Het doen van proefprojecten (demonstration projects); 
• Het creeren van een veranderingsbeweginglnetwerk (movement for change); 
• Het ontwikkelen van een kenniscentrum (knowledge centre); 
• Pubieke opdrachtgevers een leidende rol te geven om 'best practice'-opdrachtgevers te worden (Public 

Sector Clients): 
• Aandacht te geven aan incidente/e opdrachtgevers, omdat deze kennis tekort schieten (occasional 

clients).; 
• T e sturen op het ontwikkelen van merkproducten in de bouw door gerntegreerde toe/everingsketens 

(branded products· integrated supply chains). 

De conclusie van de "The Construction Taskforce" is niet dat men vraagt aan de industrie en de overheid 
om bestaande dingen beter te doen, maar om samen met grote opdrachtgevers een totaal andere 
aanpak te kiezen. Men stelt een radicale verandering van de manier van bouwen voor. Om de 
noodzakelijke en mogelijke grote vooruitgang te boeken op het gebied van efficientie en kwaliteit 
dient men gezamenlijk het bouwproces heroverwegen (rethink construction) 
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8ijlage E. Veranderingen in de marktsector 

Bijloge E.I Comp/exiteit van opdrochten neemt toe 

De omgeving waarin de bouwsector acteert, wordt steeds complexer. Dit komt niet aileen door de 
veranderingen op zichzelf, maar ook door de snelheid waarmee ze elkaar opvolgen. Hierdoor wordt 
het lastiger om inschattingen van de veranderingen te maken, waardoor men meer rekening dient te 
houden met het inventariseren van risico's en eventuele aansprakelijkheden die uit een veranderende 
omgeving kunnen voortkomen (Doree en Straatman, 2003) 

Binnen deze toenemende complexiteit valt waar te nemen dat de ontwikkeling en beheer van 
bouwwerken geen strikt technische aangelegenheid meer is. Naast de projecten zelf, is tegenwoordig 
vooral het proces van de ontwikkeling is erg complex. Boes et at (2003) noemen oorzaken voor 
toenemende complexiteit: 

• Vanwege voornamelijk schaalvoorde/en worden projecten groter; 
• Er is meer aandacht voor kwaliteit, lifecycle-kosten, kostenreductie en efficientie; 
• Eisen, die in eerste instantie niet van technische aard zijn, zijn belangrijker geworden. Denk aan 

bijvoorbeeld; Duurzaamheid, milieu eisen, bereikbaarheid, (sociale) veiligheid, beperken van overlast 
en voldoen aan wet- en regelgeving; 

• Vaak is men genoodzaakt te herontwikke/en in dichtbevolkte gebieden. Dit heeft een grote invloed 
op de omgeving. 

• De invloed van belangenorganisaties en gebruikers neemt toe. Het aantal belanghebbenden dat 
toeziet op de initiatieven tot rUimtelijke ontwikkelingen groeit, raakt beter georganiseerd en kiest 
actiever positie. 

Daarnaast is er nog een andere ontwikkeling waar te nemen waarbij de complexiteit van de 
opdrachten toeneemt. Dit is meervoudig rUimtegebruiklopdrachtgeverschap. Dit heeft vooral invloed 
op de complexiteit van de procesgang. Volgens Haccou (2002) be staat meervoudig ruimtegebruik in 
vier vormen: 

• Intensiveren: doelmatiger gebruik van ruimtedoor een functie 
• Verweven: integratie meerdere functies 
• 3e dimensie: verticaal bouwen en ondergronds bouwen 
• 4e dimensie: ver/enging van de gebruiksduur van de ruimte in de tijd 

Haccou (2002) geeft aan dat goed meervoudig ruimtegebruik bestaat uit het goed mengen van 
programma's van de verschillende betrokken actoren in de ruimte in de tijd. Tevens geeft Haccou 
(2002) aan dat meervoudig ruimtegebruik automatisch meervoudig opdrachtgeverschap inhoudt. De 
procesinrichting bepaalt de kwaliteit van het meervoudig opdrachtgeverschap en uiteindelijk ook de 
kwaliteit van het ontwerp. Het is dus van belang dat het proces op een goede manier wordt ingericht 
om kwaliteit te waarborgen. 

Bijloge E.2 Meer uitbesteden 

Bron: Van lersel et al., 2005 

Den Butter en Van Mechelen (2005) stellen dat specialisatie en arbeidsdeling essentiele bronnen 
vormen van economische groei en welvaartsverbetering. Arbeidsdeling en specialisatie betekenen 
echter ook dat de gemaakte producten en geleverde diensten verhandeld moeten worden. Die handel 
is niet gratis maar brengc allerlei kosten met zich mee: transactiekosten. 
Innovaties die tot een verbetering van de coordinatie en daarmee tot een verlaging van de 
transactiekosten leiden (procesinnovaties) zijn minstens even belangrijk als innovaties die een directe 
verbetering of vernieuwing van producten of productiemethoden betekenen. Den Butter en Van 
Mechelen (2005) stellen dat dit in het beleidsdebat over innovatie vooralsnog niet voldoende wordt 
onderkend. 

Bij opdrachtgevers van de bouwsector ontwikkelt zich een tendens naar steeds meer uitbesteding. De 
oorzaak hiervan is in belangrijke mate gelegen in de grotere complexiteit van het bouwproduct, met 
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specialisatie als direct gevolg. Een algemene trend bij vooral marktpartijen, maar ook in toenemende 
mate bij overheidsorganen is dat men zich steeds meer gaat bezinnen op wat hun werkelijke functie is. 
Men ziet in dat men, vanwege bijvoorbeeld complexer worden de omstandigheden, 
efficientiebevordering en risicobeheersing niet alles meer zelf moet doen en dus dient uit te besteden. 

Men kan dit in de bouwsector toepassen op opdrachtnemers, die in steeds grotere mate 
specialistische kennis in 'onderaanneming' in huis halen. Oit houdt vanuit productinnovatie een 
verdergaande fragmentatie aan de opdrachtnemende zijde in. Oaarnaast is verdergaande uitbesteding 
ook zeker toepasbaar op de opdrachtgevende zijde, die steeds meer fasen van het bouwproces aan de 
markt over willen laten. Men zoekt naar een partij waar men zaken mee wi! doen. Oit is dus een vorm 
van defragmentatie aan de opdrachtgeverzijde. 

Bijlage £3 Publiek Private Samenwerking (PPS) 

In combinatie met de opkomst van de innovatieve contractvormen is ook publiek private 
samenwerking (PPS) weer een belangrijk onderwerp geworden. PPS is in de laatste decennia een 
containerbegrip geworden. PPS wordt in Nederland op verschillende terreinen toegepast. Men ziet ze 
terugkomen in de ontwikkeling van scholen (Montaignecollege), rijkshuisvesting (ministerie van 
financien), infrastructuur (verschillende rijkswegen en de 2e Coentunnel) en gebiedsontwikkeling 
(Zuidas)8. Volgens Bult-Spiering et al. (2005) mag er gesproken worden van een PPS als voldaan wordt 
aan de volgende kenmerken: 

• Een of meer publieke en; 
• Een of meer private actoren; 
• Werken samen; 
• Aan de realisering van een onderling overeengekomen doelstelling; 
• In een organisatorisch verband; 
• Met inbreng van middelen en risicoaanvaarding; 
• En verdeling van de opbrengsten. 

Men kan echter wei twee hoofdvormen binnen de grote groep van PPS-en onderscheiden: 
• PPS als joint venture (ook wei alliantie-PPS genoemd9

); 

• PPS als concessie. 

PPS-project als joint venture 
Oit type PPS kenmerkt zich volgens Bult-Spiering et aL (2005) door integratie van functies en een hoge 
mate van inhoudelijke complexiteit. Zo zijn er veel actoren bij het project betrokken, waardoor het 
organisatorisch ook zeer complex is. Verschillende partijen werken samen op basis van intentie- en 
samenwerkingsovereenkomsten en een contract wordt gesloten doormiddel van het vormen van een 
entiteit, welke op kan treden als een rechtspersoon. Men is dus gezamenlijk opdrachtgever en 
gezamenlijk eindverantwoordelijk. Men voert samen de regie en men brengt samen middelen in. 
Risico's, winsten en verliezen worden gedeeld. Oit type PPS wordt vaak toegepast bij integrale 
gebiedsontwikkeling, zoals bijvoorbeeld van de ontwikkeling van de Zuidas. 

PPS-project als concessie 
Oit type PPS heeft volgens Bult-Spiering et aL (2005) als kenmerk dat er sprake is van integratie van 
bouwprocesactiviteiten en een mate van technische complexiteit. Ook hier zijn veel actoren bij het 
project betrokken, waardoor het organisatorisch ook complex is. Men werkt samen op basis van 
outputovereenkomsten. Bij een PPS koopt een publieke opdrachtgever een dienst in. Oeze dienst 
bestaat uit de beschikbaarheid van een product voor een bepaalde tijd en een bepaalde capaciteit en 
wordt verkregen door het verlenen van een concessie (vergunning IO

). Hierbij financiert de 
concessiehouder (de verkrijger van de concessie). Het voordeel van dit type PPS is dat de regie in 
handen blijft van de publieke partij en de risico's bij de private partij worden weggelegd. Bij dit type 
PPS wordt vaak een ge'integreerde contractvorm gebruikt. waarbij de fases ontwerp, uitvoering, 
financiering en onderhoud aan een partij worden gegund. Soms wordt hier nog de fase exploitatie aan 
toegevoegd. Ais Engelse afkorting staat dit beter bekend als een OBFM(O)-contract. 

• 
8 http:Uwww.minfin.nl/nl/onderwerpen.publiek-private-samenwerkinglprojecten 
9 http://www.deloitte.com/dttlsection_node/0.1042.sid%253051555.00.html 
10 http://nLwikipedia.org/wiki/Concessie_{vergunning) 
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Voor dit onderzoek dient onthouden te worden dat een innovatief geYntegreerd contract ook een PPS 
kan zijn. Bij overheidsopdrachtgevers in de B&U is de toepassing van een geYntegreerd contract 
richting een marktpartij. strikt gezien een concessie-PPS. 

8;jlage £.4 Gunning 01' econom;sch meest voordelige inschrijving (EMVI) 

Naast de toepassing van PPS-constructies bij ge'integreerde contractvormen tussen publieke en private 
partijen. is ook gunning op basis van economisch meest voordelige inschrijving (EMVI) in ontwikkeling. 
Uiteraard is er dan wei de eis dat er op een zeker moment een gunningproces plaats vindt. Bij 
publieke opdrachtgevers komt dit dus voor bij aanbestedingstrajecten. Ook zullen er bij private 
opdrachtgevers op den duur wellicht gunningtrajecten plaats gaan vinden. waarbij dit criteria 
gehanteerd wordt. 

Aanbestedende partijen van werken. leveringen en diensten gebruiken het gunningcriterium EMVI om 
inschrijvingen te krijgen met een optimale waarde I prijs verhouding. Bij EMVI worden naast de 
inschrijvingsprijs ook andere criteria gehanteerd om de winnende inschrijving te bepalen. Deze criteria 
kunnen bijvoorbeeld tijd. prestatie en kwaliteit zijn (Crucq en Schillemans, 2006). 

Bij het toepassen van innovatieve contracten zoals ze in oorsprong bedoeld zijn. is het 
gunningcriterium EMVI van toepassing. Men zoekt namelijk naar de beste kwaliteit voor een 
acceptabele prijs. Dit in tegenstelling tot gunning op basis van laagste prijs (LP) waar men de beste 
prijs voor een vooraf bepaalde kwaliteit kiest. Op de EMVI-manier worden marktpartijen uitgelokt om 
niet aileen te zorgen voor capaciteit tegen de laagste prijs. maar ook om kwaliteit v~~r een 
acceptabele prijs te regelen van zowel ontwerp als proces. De wegingsfactoren bij EMVI worden in 
volgorde van belangrijkheid vooraf bekend gemaakt, zodat men als inschrijver weet waar men op 
moet letten. Doel is dus het verkrijgen van de beste prijslkwaliteit verhouding. 

8ijlage £.5 Duurzaamheid 

Zoals er een algemene trend gaande is naar milieubewustzijn in de samenleving. probeert de 
bouwsector ook zijn steentje aan bij te dragen. Men probeert duurzaam bouwen daardoor via 
verschillende kanalen in de sector te verwerken. 
Duurzaam bouw wordt door veer verschillende auteurs. anders verwoord. Echter de basis van deze 
deflnities zijn volgens Senter Novem (2008)11 vrijwel allemaal te herleiden naar een deflnitie verwoord 
door de World Commission on Environment and Development (VN) in haar rapport 'Sustainable 
Development, a Guide to Our Common Future'. beter bekend als het Brundtland-rapport: 

"Onder duurzame ontwikkeling wordt een ontwikkeling verstaan die voorziet in de behoefte van de huidige 
generatie zonder daarmee voor de toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om ook in 
hun behoeften te voorzien." 

Senter Novem (2008) borduurt hierop voort en geeft een meer praktische deflnitie. waarbij duurzaam 
bouwen ook omschreven kan worden als: "Een vorm van bouwen waarbij: 
• in aile stadia van het planproces kansen en mogelijkheden benut worden 
• om een hoge ruimtelijk-architectonische kwaliteit tot stand te brengen 
• in combinatie met een lage be/asting van het milieu 
• en die beide in de tijd weet te handhaven, 
zodat oak toekomstige gebruikers daarvan profrteren. 

Duurzaamheid heeft niet aileen een relatie met milieu, maar men ziet duurzaamheid tegenwoordig 
ook als katalysator voor de toepassing van innovatieve contractvormen. Duurzaamheid richt zich 
namelijk op de totale levenscydus van een gebouw. Men wil graag een gebouw wat over zijn gehele 
levensduur zo min mogelijk belastend is voor het milieu. Men dient dus een gebouw te ontwerpen, 
waar men een scope heeft van een groot aantal jaren, waarbij niet aileen realisatie, maar tevens 
beheer, onderhoud en exploitatie een grote rol spelen. Innovatieve contractvormen voldoen heel erg 
goed aan deze voorwaarden. Op deze manier kan de trend van duurzaam bouwen positief bijdragen 
aan de omschakeling naar het meer toepassen van innovatieve contractvormen. 

• 
II http://duurzaambouwen.senternovem.nllpraktijklpraktijk watl (10-03-2008) 
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BiJloge E..6 E.indgebruikerorientotie: Conceptueel bouwen 

De redenering achter conceptueel bouwen (CB) is volgens HUijbregts (2007) dat men er in de huidige 
~ bouwmarkt vanuit gaat dat deze niet goed functioneert. Het dominante marktmodel dat in de bouw 

gebruikt wordt is klassiek of pre-industrieel. Op initiatief van een opdrachtgever, wordt een unieke 
combinatie van partijen bij elkaar gezocht, met als doe 1 een unieke oplossing voor het probleem van 
de opdrachtgever te bedenken. Binnen dit klassieke marktmodel zijn verschillende aanbodstrategieen 
ontwikkeld om zekerheden voor klanten te waarborgen en daarnaast om partijen onderscheidend te 
kunnen laten zijn. Deze strategieen zijn bekend als de hele scope van traditioneel, via bouwteam en 
extern projectmanagement naar volledig ge'integreerde contractvormen. 

De behoeftes van opdrachtgevers in de bouwsector zijn steeds gedifferentieerder geworden. 
Daarnaast zijn de omgevingsfactoren complexer geworden en door de toenemende technologische 
mogelijkheden zijn het aantal oplossingen ontelbaar geworden (Huijbregts, 2007). Deze complexiteit 
van het proces zorgt dat het arbeidsintensief is. gevoeliger voor fouten, en duurder. Pogingen om dit 
daadwerkelijk op te lossen doormiddel van complexe managementsystemen falen. Huijbregts (2007) 
stelt dat de oplossing ligt in een ander marktmodel. Namelijk een modern of industrieel model. 

Er zijn in het verleden reeds pogingen gedaan om industrieel bouwen in te voeren, maar vanwege het 
open karakter van deze oplossingen zijn deze niet geslaagd. Het open karakter had de oorsprong in 
het idee dat gebouwen geen statische voorwerpen zijn en dus aanpasbaar dienen te zijn om attractief, 
veilig en bruikbaar te blijven. Maar juist de openheid bleek voor de industrie lastig te adopteren. De 
oplossing voor dit probleem ligt volgens HUijbregts (2007) in CB. waarbij men gedeeltelijk open 
oplossingen presenteert die conceptueel van aard zijn. 

Men kiest bij CB als aanbieder een bepaalde doelgroep waar men een concept aan wi! verkopen. Men 
ontwikkelt dit concept (bijvoorbeeld een zorgconcept, of een onderwijsconcept) met een bepaalde 
bandbreedte aan keuzes, zodat opdrachtgevers keuzemogelijkheden hebben. Het 'kopen' van een 
oplossing door een opdrachtgever verandert dus drastisch bij CB. Men kiest het beste concept dat bij 
het behoeftepatroon past. 

De voordelen van dit idee ten opzichte van het oude marktmodel liggen volgens HUijbregts (2007) bij 
zowel de aanbieders als de klanten. Voor de klanten ontstaat er door vroegtijdig inzicht en 
resultaatverplichtingen meer zekerheid in budget, oplevertijd en kwaliteit. Voor aanbieders liggen de 
voordelen op het gebied van groeimogelijkheden, meer efficientie, minder personeel en minder 
faalkosten. Men noemt het principe achter CB ook wei: "handgemaakte confectie'. 

HUijbregts (2007), ziet een kans dat binnen lOa 15 jaar, 80% van de huidige projecten via een concept 
kunnen worden neergezet. Dit zou dus een enorme markt betekenen voor CB. Inmiddels zijn er meer 
dan 250 bedrijven in Nederland die concepten als product aanbieden. Het is dan wei noodzakelijk dat 
in de komende jaren de onbekendheid en het onbegrip verandert. De algemene verwachting is dat dit 
een lastig proces gaat worden. 

Het belang van het voorgaande voor dit onderzoek is de scope van mogelijke opties. De keuze voor 
een bouworganisatievorm hoeft niet aileen binnen het huidige marktmodel gezocht te worden. Er zijn 
inmiddels ook mogelijkheden om gebruik te maken van een nieuw marktmodel, waarbij men streeft 
naar verbeterde marktomstandigheden en kwaliteit. 
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Bijlage F Het bouwproces 
Een bouwproces heeft logischerwijs altijd een begin en een einde. Het begin van een bouwproces 
ontstaat vrijwel altijd uit een spanning tussen een organisatie en de huisvesting (zie Figuur 23) waar 

. een organisatie zich in bevindt. Een organisatie is namelijk een dynamisch geheel en huisvesting heeft 
als kenmerk dat het vrij statisch is. Dit kan natuurlijk enigszins worden opgevangen door een 'flexibel' 
gebouw. Echter hier zijn ook weer grenzen aan. Ais blijkt dat de organisatie niet meer in de 
huisvesting past, is er behoefte aan het zoeken naar een oplossing. 

Organisatie Spanning Gebouw 

Deze oplossing kan gevonden worden in aanpassingen aan de organisatie, aan de huisvesting, of in een 
tussenvorm van beiden. Bij organisatorische aanpassingen kan men bijvoorbeeld den ken aan: 
thuiswerken, aanpassen van werkrooster. aanpassen van werktijden of ingrijpen in het bedrijfsproces 
(organisatieflexibiliteit). Bij aanpassingen in de huisvesting, komt men toch al gauw uit op verbouw- en 
of nieuwbouw (technische flexibiliteit). En bij tussenoplossingen kan men bijvoorbeeld denken aan het 
tijdelijk huren van een bestaand gebouw. zodat men organisatorische dynamiek (tijdelijk) kan opvangen 
uuridisch flnanciEHe flexibiliteit). 

Zoals aangegeven begint een bouwproces als er spanning is tussen organisatie/gebruiker en de 
huisvesting en men de keuze maakt om deze spanning op te lossen door aanpassingen aan de 
huisvesting. Dit wordt een technische oplossing genoemd. Op dat moment is er een initiatief voor een 
bouwproces. Wat verstaat men nu eigenlijk onder een bouwproces? Van der Wouden en Pijpers 
(1997) deflnieren het bouwproces als voigt: 

"Het bouwproces is een aaneenschake/ing van opeenvolgende activiteiten of deelprocessen, die resulteren in te 
hanteren uitgangspunten en midde/en om resultaten te bereiken, met als einddoe/en een bouwwerk gereed te 
hebben en dit bouwwerk te beheren en te gebruiken, waarna de activiteiten of dee/processen met het s/open 
van het bouwwerk eindigen. Bij het bouwproces is inbegrepen het bereiken van niet aan het project gebonden 
resultaten, zoals op de markt aangeboden bouwproducten die als middel worden gebruikt voor het realiseren 
van bouwwerken." 

In dit onderzoek wordt vastgehouden aan de simpelere en meer toepasselijke deflnitie van Lourens 
(2006): 

"Het bouwproces is het geheel aan activiteiten die verricht moeten worden, om een bouwwerk te realiseren 
en uiteindeJijk te onderhouden en beheren". 

De ,mtie 2: Bouwproces (Laurens, 2006) 
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Bijlage G Faser;ng bouwproces 
Zoals uit de definities naar voren komt. bestaat het bouwproces uit een opeenvolging van 
verschillende activiteiten. Deze worden ook wei bouwprojectfases genoemd. Deze fasering komt in 
verschillende varianten in de literatuur terug. Zo stelt Lourens (2006) dat het bouwproces globaal 
bestaat uit: Initiatie(, Haalbaarheidsstudie, Projectdefjnitie, antwerp, Bestek, Prijsvorming, Werkvoorbereiding, 
Uitvoering, Oplevering, Gebruik en Exploitatie. In deze uiteenzetting zit een belangrijke aanname. Er staat 
namelijk dat prijsvorming een afzonderlijke fase is en aan de orde komt op het moment dat het bestek 
klaar is. Dit is aileen het geval in een traditioneel bouwproces op basis van Stabu-bestek (ST ABU, 
2008). In andere bouworganisatievormen kan de prijsvorming namelijk heel goed na de projectdefinitie 
plaats vinden, of na het uitwerken van (een deel van) het ontwerp. 

Een recente indeling uit de DNR-STB 2005 (BNA en ONRI. 2004), heeft de volgende volgorde: 
Initiatie(, haalbaarheid, structuurontwerp, voorontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp, bestek, prijs- en 
contractvorming, uitvoeringsgereed ontwerp, directievoering en nazorg. Deze standaardtaakbeschrijving, is 
gemaakt om bij verschillende bouworganisatievormen te worden toegepast. Men vermeldt dan ook 
duidelijk dat door de opdrachtgever de fase prijs- en contractvorming op verschillende momenten in 
het proces gepland kan worden. 

Om onduidelijkheid te voorkomen, wordt in dit onderzoek de fasering volgens de uniforme 
administratieve voorwaarden voor geTntegreerde contracten (UAV-GC 2005) aangehouden, opgesteld 
in het jaar 2005 (CROW, 2005). Hierin staat prijsvorming niet als expliciete fase genoemd. omdat 
deze dus op verschillende momenten plaats kan vinden. De fasering ziet er in het UAV-GC 2005 als 
voigt uit: 

• I nitiatief 
Dit is de fase waarin de opdrachtgever, aan de hand van het spanningsprobleem tussen organisatie 
en huisvesting, een behoefte heeft aan een oplossing. De opdrachtgever heeft een doelstelling om 
dit probleem op te lossen met een bouwproces en neemt het initiatief tot de ontwikkeling van 
een project. 

• Onderzoek 
Dit is de fase waarin (nadere) onderzoeken plaatsvinden met als doel een nadere concretisering 
van de projectdoelstelling, omgevingsfactoren. en/of specialistische projectaspecten aan de hand 
waarvan de haalbaarheid van het project kan worden vastgesteld. Hier zou idealiter ook de keuze 
voor een bouworganisatievorm moeten worden gemaakt (Pries en De Ridder, 2004). 

• Oefinitie en programma van eisen (Pv£) 
Dit is de fase waarin de technische en organisatorische doelstelling(en). uitgangspunten en 
randvoorwaarden voor de realisering van het project worden geexpliciteerd en systematisch in 
een PvE en/of projectplan worden vastgelegd. 

• Voorlopig ontwerp (Va) 
Dit is de fase waarin een of meer oplossingsrichtingen worden ontwikkeld en globaal worden 
uitgewerkt (vorm, kwaliteit, tijd. organisatie, kosten). Door toetsing vn de oplossingen aan het 
beoordelingskader (waaronder het PvE) worden een of meer oplossingen voor verdere 
uitwerking geselecteerd. 

• Oefinitief ontwerp (~O) 
Fase waarin de volgende activiteiten inzitten: zonodig een nadere concretisering van het PvE. 
afgestemd op het geselecteerde oplossingsprincipe; een gedetailleerde uitwerking van het YO; 
verkrijging van benodigde vergunningen en goedkeuring en aansturing van de bestuurlijke 
besluitvorming; uitvoering van nog eventueel nodige onderzoeken (MER). 
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• Uitvoeringsontwerp 
Fase waarin het goedgekeurde DO wordt vertaald in een ontwerp (bijvoorbeeld een bestek) 

• Werkvoorbereiding 
Fase waarin de aannemer binnen de door de opdrachtgever gestelde randvoorwaarden 
(vraagspecificatie of bestek) de wijze van uitvoering bepaalt en de uitvoering organisatorisch 
voorbereid (door middel van werkplannen. contractering onderaanneming. inkoop en dergelijke). 

• Uitvoering 
In deze fase vindt de feitelijke realisering van het project plaats, in overeenstemming met het 
bestek of vraagspecificatie, volgens de door de aannemer bepaalde uitvoeringswijze. Het 
uitvoeringsproces, waarbij de directie namens de opdrachtgever toezicht uitoefent. wordt 
besloten met de oplevering van het gerealiseerde werk. 

• Beheer en Onderhoud 
In deze fase vindt een proces plaats van periodieke of incidentele activiteiten. met als doel de 
instandhouding van het door de opdrachtgever kwaliteitsniveau. 

Brink Groep 
Binnen de organsaitie van Brink Groep is er voor gekozen om de definitiefase op te splitsen in twee 
onderdelen. Men voegt een extra fase toe voordat men start met het formuleren van het PvE. Dit is 
de fase waarin met het programma van uitgangspunten (PvU) formuleert. In deze fase worden de 
onderzoeksresultaten en andere uitgangspunten die naar voren komen explicieit genoemd. Aile 
volgende fases worden opgehangen aan dit document. 
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Bijlage H Bouworganisatievormen 
Volgens het ONRI (2005) bepalen drie elementen de rolverdeling in de verschillende bouworganisatie
en contractvormen; De beslissingscriteria, aansprake/ijkheid en de inspannings- of resultaatverplichting. Van 
Huizen (2007) heeft naast de ONRI-deling verschillende indelingen in de literatuur onderzocht en 
samengevat naar relevantie voor advies- en ingenieursbureau (o.a. Chao-Duivis en Weijnen (1999); 
Chao-Duivis en Koning (2001); Koning en Sproncken (2001); ONRI (2000); Maas en Mars (1997). 
Daarmee komt Van Huizen (2007) tot de volgende hoofdindeling in bouworganisatie- en 
contractvormen: 

• Engineering- en consultancycontraaen op basis van inspanningsverplichtingen 
• Contraaen op basis van resultaatsverplichtingen 
• Geintegreerde contraaen voor ontwerp en uitvoering 
• Contraaen voor totaaloplossingen, indusief onderhoud, exploitatie enloffinanciering 
• Contraaen voor 'management diensten'. 

In de volgende paragrafen zullen de hoofdvormen worden toegelicht. 

Bij'age H.I Engineering- en consultancycontracten op basis van inspanningsverplichtingen 

Deze contractvormen worden volgens Van Huizen (2007) gekenmerkt door gescheiden 
verantwoordelijkheden voor opdracht geven, ontwerpen en uitvoeren. 

• Adviescontraaen bij traditonele contractvorm 
Principiele en UAV-conforme scheiding tussen de functies ontwerpen en uitvoeren, en tussen de 
bijbehorende verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden. waarbij de opdrachtgever voor het 
ontwerp en voor de feitelijke uitvoering daarvan aparte overeenkomsten met een architect en een 
bouwer sluit. In relatie opdrachtgever-uitvoerder rust de verantwoordelijkheid voor het ontwerp op 
de opdrachtgever en die voor de uitvoering op de aannemer. In de relatie opdrachtgever-ontwerper 
rust de aansprakelijkheid voor het ontwerp in principe op de ontwerper (Chao-Duivis en Weijnen, 
1999). 

• Adviescontraaen bij een bouwteam. 
Tijdelijke vorm van samenwerking op voet van gelijkheid tussen vertegenwoordigers van de 
bouwprocesfuncties initiatief nemen, ontwerpen en uitvoeren, waarbij de deelnemers in 
gecoordineerd verband de werkzaamheden verrichten die uit de eigen functie voortkomen. en 
daarnaast, waar mogelijk. door het geven van advies meewerken aan de taakverdeling van collega
deelnemers (Chao-Duivis en Weijnen, 1999). 

• Engineering contracting. 
Engineering Contracting betekent het aannemen van een volledig ontwerp en aile coordinatie 
daaromtrent. Specialistische ontwerp- en adviesdiensten (bouwkundig, constructief. installatie- en 
procestechnische) worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Tijdens de uitvoering 
neemt de engineering contractor de volledige coordinatie en het management aan, maar hij beperkt 
zich in het aannemen van uitvoeringsverantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Het principe van 
Engineering Contracting wordt in de Nederlandse literatuur ook wei eens aangeduid als Total 
Engineering of General Contracting. terwijl General Contracting in de Angelsaksische literatuur 
(traditional general contracting) weer met het Nederlandse traditionele contractmodel overeenkomt. 
Het is dus goed oppassen wat de verschillende partijen bedoelen. Engineering Contracting wordt 
soms ook uitgevoerd op basis van target fee contracten met een beperkte resultaatsverplichting 
(Koning en Sproncken, 200 I en ONRI. 2000). 

• Total engineering 
Een adviesbureau aanvaardt verantwoordelijkheid voor het volledige ontwerp- en engineeringstraject 
op basis van inspanningsverplichtingen (met daarin een beperkte resultaatsverplichting). zie tevens 
Engineering Contracting (ONRI, 2000). 

• Management contracting 
Bij Management Contracting wordt in een vroeg stadium een bouwmanager aangesteld voor het geven 
van ontwerpadviezen en het totale management van de uitvoering. Hij voert dus zelf geen werken uit, 
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maar is uitsluitend actief als bouwmanager, directievoerder en toezichthouder. Management 
Contracting is een contractmodel zonder hoofdaanneming. Uitvoerende partijen (,nevenaannemers') 
werken naast elkaar. elk met een eigen contractuele relatie met de opdrachtgever. De opdrachtgever 
contracteert zelf adviseurs voor het ontwerp en de management contractor contracteert zelf namens 
de opdrachtgever de uitvoerende bouwpartners (,nevenaannemers') zonder risico-opslagen voor de 
uitvoering, het komt ook voor dat de management contractor tevens de ontwerpende bouwpartners 
contracteert (Koning en Sproncken, 200 I en ONRI, 2000). 

• Construction management 
Construction Management is een variant op Management Contracting. Het heeft evenals Management 
Contracting een bouwmanager die feitelijk als adviseur het gehele ontwerp en uitvoeringsmanagement 
coordineert. indusief directievoering, toezicht en bouwplaatscoordinatie en zonder enige contractuele 
relaties met andere adviseurs, aannemers of leveranciers. 

Het verschil met Management Contracting is dat adviseurs, architecten, nevenaannemers en 
leveranciers een directe contractuele relatie met de opdrachtgever hebben. Hierbij gaat men uit van 
het basis-principe dat een opdrachtgever met name bij een complex bouwproject voortdurend 
betrokken moet blijven en dit kan uitsluitend met een directe contractuele relatie. Op deze manier 
tracht men problemen tussen partijen onderling te voorkomen, wat prijsen kwaliteitsverbeteringen 
kan opleveren (Koning en Sproncken, 200 I ). 

• Target Fee contracting 
Target Fee Contracting is vaak gekoppeld aan een van de eerder genoemde contractvormen. Het 
bureau dat verantwoordelijk is voor het ontwerp- en engineeringtraject, stelt zich op basis van een 
bonus-malusregeling, verantwoordelijk voor een vooraf gestelde 'target bouwsom' (bijvoorbeeld: bij 
onderschrijding van de 'target' ontvangt het bureau de helft van het verschil en bij overschrijding van 
de target betaald het bureau 10% van het verschil). Dit staat ook bekend als vorm van risicodragend 
projectmanagement (ONRI, 2000). 

• Professional contruction consultant (PCC) en Guarenteed Maximum Price (GMP). 
Bij PCC (Professional Construction Consultant) en GMP (Guaranteed Maximum Price) stelt een 
adviseur of aannemer in de eerste fase een programmadefinitie en bijvoorbeeld een structuur ontwerp 
(SO) of voorlopig ontwerp (VO) op met een daarbij behorend bouwbudget. Daarna biedt hij aan om 
het gebouw voor een gegarandeerd budget te bouwen of te laten bouwen. Dit is wederom een vorm 
van risicodragend projectmanagement (ONRI, 2000). 

8ijlage H.2 Contracten op basis van resultaatsverplichtingen 

Bij deze contracten biedt volgens Van Huizen (2007) de aanbieder zijn diensten aan op basis van een 
resultaatsverplichting voor de eigen inbreng in het project. voor het totale ontwerp- en 
engineeringtraject en voor het totale ontwerp- en engineeringtraject met een zeker garantstelling 
voor het aanbestedingsresultaat. 

• General contracting 
General Contracting wordt aangeboden door adviseurs of aannemers en is toepasbaar binnen 
verschillende samenwerkingsconcepten waarbij de opdrachtgever een of meer (deel)overeenkomsten 
(voor uitvoering van het Programma van Eisen, het Ontwerp en de Uitvoering) aangaat met een partij 
(general contractorf) die verantwoordelijk is voor het verloop van het totale proces. De general 
contractor sluit afzonderlijke overeenkomsten met de verschillende ontwerp- en uitvoeringspartners. 
Een aanbieder sluit dus per fase in het ontwerp- en uitvoeringsproces een contract met de 
opdrachtgever op basis van resultaatverplichtingen; de opdrachtgever kan per fase beslissen. Dit lijkt 
op de PCC/GMP als het adviseurs betreft. De term General Contractor wordt ook wei gebruikt voor 
'hoofdaannemer'. (Chao-Duivis, 1999 en ONRI. 2000). 

• Partnering 
Verschillende multidisciplinaire aanbieders vormen een joint venture of consortium, dat met de 
opdrachtgever een resultaatverbinding of inspanningsverbinding aangaat. Partnering is een horizontaal, 
multidisciplinair samenwerkingsverband tussen adviseurs of aannemers om elkaar lacunes in kennis en 
capaciteiten aan te vullen. Zij gaan gezamenlijk een verplichting aan jegens derden. Partnering kan 
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overgaan in een joint venture of consortium met gezamenlijke of gesplitste verantwoordelijkheden 
(ONRI, 2000). 

Het principe van partnering berust op dezelfde grondslagen als PPS (Publiek- Private Samenwerking): 
een win-win contractfilosofie doordat continui'teit in de relatie opdrachtgever-opdrachtnemer en 
continu'lteit van de capaciteit en ieders toegevoegde waarde (dezelfde persoon op sleutelposities, 
waardoor de leercurve maar een keer behoeft te worden doorlopen) worden gegarandeerd. 

• Trade contracting 
Een aannemer met een sterke orientatie op een monodiscipline (ONRI, 2000). 

• Subcontracting 
Een bedrijf (adviseurs of aannemers) gaat met een aanbieder (bijvoorbeeld een hoofdaannemer) een 
resultaatverbinding aan voor realisatie van een deel van het werk (ONRI, 2000). 

Bi/lage H.3 Gei'ntegreerde contracten voor ontwerp en uitvoering 

Deze contracten worden volgens Van Huizen (2007) gekenmerkt door het feit dat er steeds een 
opdrachtnemer is die en totaaloplossing (ontwerp en uitvoering ge'integreerd) biedt voor het 
probleem van de opdrachtgever 

• Maincontracting 
Aigemene term voor totaalaanbiedingen op basis van beperkte functionele speciflcaties, zonder 
flnanciering (ONRI, 2000). 

• Turnkey 
en turnkey-overeenkomst is een overeenkomst op grond waarvan de opdrachtnemer zich tegenover 
de opdrachtgever verbindt om op basis van een door de opdrachtgever ten aanzien van het te 
realiseren bouwobject geformuleerd Programma van Eisen (PvE), dit object tegen een lump-sum
vergoeding tot stand te brengen volgens een door de opdrachtnemer of in opdracht van hem te 
vervaardigen ontwerp (Chao-Duivis en Weijnen, 1999). 

De opdrachtgever maakt het programma van eisen (op basis van voornamelijk functionele 
specificaties) en een turnkeyaanbieder biedt op basis daarvan een oplossing, welke vaak is gebaseerd 
op bestaande en bekende componenten (state of the art is de basis) en technische speciflcaties, die 
slechts in beperkte mate kunnen worden aangepast aan specifleke wensen van de opdrachtgever. De 
opdrachtgever heeft weinig of geen bijsturingmogelijkheden, hij heeft een afstandelijke toetsende rol 
(ONRI, 2000). 

• Brochureptan 
Vanuit standaardoplossingen levert dit plan een antwoord op vragen uit de markt. De vragen uit de 
markt betreft vaak standaardbouwopgaven. Aanbieders bieden standaardontwerpen aan die meestal 
ook onafhankelijk van een locatie kunnen worden ontwikkeld voor een vaste prijs en doorlooptijd. 
T oepassing van een brochureplan vinden we vooral in de woningbouw, logistiek en industrie. Het 
verschil ten 0pzichte van turnkey is dat de opdrachtgever of koper enkel via de opties die zijn 
aangegeven door de aanbieder, invloed heeft op het ontwerp en de uitvoering. Meestal zi;n er ook 
maar twee toetsingsmomenten, namelijk bij de bouwvergunning en bij de oplevering (Koning en 
Sproncken, 2001 en Maas en Mars, 1997). 

• Designn & Build 
Een design and build-overeenkomst (ook wei 'design and constructovereenkomst'genoemd) is een 
overeenkomst op grond waarvan de opdrachtnemer zich doorgaans tegenover de opdrachtgever 
verbindt om op basis van een door de opdrachtgever geformuleerd Programma van Eisen en een 
(voor)ontwerp, waarin meestal een keuze is gemaakt voor ten minste een oplossingsprincipe, het 
object tot stand te brengen volgens een door de opdrachtnemer of in opdracht van hem te 
vervaardigen ontwerp, waarbij tussenresultaten aan de opdrachtgever ter flattering worden 
voorgelegd (Chao-Duivis en Weijnen, 1999). 

Design and build is vergelijkbaar met turnkey, met als belangrijkst verschil dat de opdrachtgever zowel 
functionele als technische specificaties geeft en dat niet wordt gestreefd naar een standaardoplossing 
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(soms is een referentie-ontwerp wei het uitgangspunt), maar naar het leveren van een geoptimaliseerd 
'maatpak' (ONRI, 2000). 

De opdrachtgever heeft dus een grotere invloed op het ontwerp en trekt als gevolg daarvan ook 
aansprakelijkheden naar zich toe. Bij de design and build-overeenkomst heeft de opdrachtgever een 
semi-actieve rol. De opdachtgever toetst namelijk een aantal vooraf benoemde tussentijdse resultaten 
van het proces. De opdrachtnemer mag pas verder nadat de opdrachtgever na de uitkomst van de 
tussentijdse toets zijn fiat heeft gegeven. (Chao-Duivls en Weijnen, 1999). 

• Engineering Procurement Contracting (EPC) 
Bij EPC (engineering procurement contracting) levert de opdrachtgever functionele, technische 
specificaties en een basisontwerp. De aanbieder doet de detailengineering en voert uit (ONRI, 2000). 
In de literatuur (Koning en Sproncken, 200 I) wordt EPC tegelijk beschreven met Turnkey. 

• Kwaliteitsborging 
Het geTntegreerde contract kent nlet de figuur van een toezichthoudende directie. De opdrachtnemer 
staat er in zekere zin aileen voor en de opdrachtgever geeft meer uit handen dan hij traditioneel 
gewend was. Dit levert voor beiden een gedragsverandering op, die tot enige onzekerheid kan leiden. 
Een manier om de opdrachtgever toch te kunnen laten controleren en hierbij efficient met tijd om te 
gaan, kan geboden worden door een 'papieren controle', de zogenaamde kwaliteitsborging. 

Kwaliteitsborging omvat zowel het intern beheersen en bewaken van de kwaliteit bij voorbereiding en 
uitvoering, als het op doeltreffende wijze aantonen van de werkelijk gerealiseerde kwaliteit door de 
aannemer. Dit betekent dat niet de opdrachtgever of directie het uitgebreide toezicht houdt, maar dat 
de opdrachtnemer daar voor een groot deel zelf zorg v~~r draagt. 

Kwaliteitsborging kan niet aileen van nut zijn bij ge'integreerde contractvormen. Ook bij andere 
contractvormen kan het zeer zeker worden toegepast ter vervanging van de directie, directievoering 
is namelijk kostbaar, of als toevoeging om de kwaliteit van het werk nog beter te kunnen bewaken 
(Chao-Duivis en Weijnen, 1999 en Chao-Duivis en Koning, 200 I). 

8ijlage H.4 Contracten voor totaaloplossingen, inclusief onderhoud, exploitatie en/of 
financier;ng 

Deze contracten worden volgens Van Huizen (2007) gekenmerkt door een tweetal punten. Ten 
eerste doordat de opdrachtnemer een direct financieel belang heeft bij het exploitatieresultaat van het 
bouwwerk; dit zijn aile soorten PPS formules. Ais tweede kenmerk onderscheiden deze contracten 
zich van andere contracten vanwege het integraal meenemen van de volledige financiering en 
exploitatie (inclusief onderhoud) voor een langere termijn. 

• Build, operate and transfer (BOT) 
De bekendste vorm van totaalontwikkeling is BOT (Build Operate Transfer). Daarnaast zijn er 
varianten, zoals BFO, DBFO, FBOT, BOO, BOOT, FBOOT, DBOM, en BTM. Verschillen zijn gelegen 
in de eigendomssituatie: er is sprake van een teruggave of overdracht na een bepaalde periode of er is 
sprake van volledige privatisering. 

Hier is er voor gekozen om BOT zo volledig mogelijk te beschrijven, daarna worden van de 
verschillende varianten op BOT aileen een korte karakteristiek gegeven. 

Bi; BOT-constructies draait het om het ontwikkelen. financieren, beheren en exploiteren van een 
{infrastructuur)voorziening. 

• Het ontwikkelen be staat uit het ontwerpen en het bouwen van de voorziening wordt aangeduid 
als 'Build'. 

• Het beheren en exploiteren van de voorziening noemt men 'Operate', tevens wordt in de 
literatuur voor het beheren/onderhoud de term 'Maintain' gebruikt. Dit veroorzaakt tevens 
verschillende contractdefinities. 

• Het aan het einde van de periode overdragen van de voorziening aan de opdrachtgever wordt 
'Transfer' genoemd. 

• Het financieren van de voorziening door de opdrachtnemer wordt 'Finance' genoemd. 
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• Ook zien we dat de term 'Own' wordt gebruikt, in het geval dat de aanbieder tevens eigenaar is. 

Met de BOT (Build Operate Tranfer) benadering contracteert de opdrachtgever een partij 
(consortium van diverse marktpartijen, zoals ontwerpers. aannemers, banken, 
exploitatiemaatschappijen. beleggers. leveranciers en financiers) voor de totale ontwikkeling, ontwerp 
en uitvoering van een bouwproject. waarbij de betaling geschiedt uit het recht van exploitatie van het 
project. Hiermee verleent de opdrachtgever aan de partij het recht om het bouwproject te bouwen. 
in eigendom te hebben en te exploiteren gedurende een afgesproken periode (meestal van 10 tot 20 
jaar, maar meer komt ook voor). 

In het geval overheden dit soort contracten of rechten ultgeven voor publieke taken of investeringen. 
spreken we van concessies. De partij (concessionaire) uit de private sector (de 
concessiehouderlconcessionaris) krijgt in dat geval een concessie voor een bepaalde periode van een 
partij uit de publieke sector (de concessieverlener) om een (infrastructuur)voorziening te 
ontwikkelen. financieren, beheren en exploiteren, zonder dat daar een overheidsbetaling tegenover 
staat. De concessiehouder kan het geinvesteerde vermogen terug verdienen met het recht van 
exploitatie van het project. 

Na afloop van de concessieperiode wordt het project zonder kosten weer overgedragen aan de 
opdrachtgever of overheid, die weer eigenaar wordt en vanaf dat moment de volledige 
verantwoordelijk draagt voor de exploitatie, al het onderhoud en aile kosten, maar ook vanaf dat 
moment aile opbrengsten geniet. 

BOT kan interessant zijn wanneer ergens een grote gebruikersbehoefte bestaat ener tegelijkertijd 
weinig financiele middelen beschikbaar en/of weinig kennis voorhanden is. Zo wordt BOT veel 
toegepast in ontwikkelingslanden. waar grote behoefte is aan infrastructuur; luchthavens, spoorwegen. 
bruggen en energievoorzieningen. De financiering gebeurt in die gevallen door de Wereldbank. Vooral 
de politieke stabiliteit speelt een grote rol. Als BOT-projecten vastlopen of mislukken, is dlt meestal 
te wijten aan politi eke instabiliteit of het niet-nakomen van indexering van tarieven en prijzen om 
politieke redenen. (Chao-Duivis en Weljnen. 1999 en Koning en Sproncken. 200 I). 

• Build, finance and operate (BFO) 
Bij BFO (Build Finance Operate) realiseert de aanbieder het werk. financiert de realisatie en 
exploiteert de gerealiseerde voorziening (bijvoorbeeld: de vragende partij is de juridische en de 
aanbieder de economlsche elgenaar) (ONRI. 2000). 

• Design, Build, Finance, Maintain and operate (DBFMO) 
Bij DBFMO (Design Build Finance Maintain Operate) is de aanbieder verantwoordelijk voor het 
ontwerp, de uitvoering. de financiering, en de exploitatie. Vragende partij is de juridische en de 
aanbieder de economische eigenaar) (ONRI, 2000). Ook zien we dat DBFMOT wordt gebruikt. 
waarbij na de concessieperiode de aanbieder het object weer overdraagt. 

• Build, Own and Operate (BOO) 
Bij BOO (Build Own Operate) realiseert en exploiteert de aanbieder de voorziening. De private partij 
is volledig eigenaar. 

• Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) 
Blj BOOT ( Build Own Operate Transfer) realiseert de aanbieder de voorziening en houdt hem voor 
een bepaalde periode in eigendom. waarna de voorziening in eigendom wordt overgedragen aan de 
vrager/gebruiker of aan een belegger. De financiering vindt extern plaats door de opdrachtgever of 
investeerders. 

• Finance, Build, Own, Operate and Transfer (FBOOT) 
Bij FBOOT (Finance Build Own Operate Transfer) financiert, bouwt en exploiteert de aanbieder en is 
hij tevens tijdelijk juridisch en economisch eigenaar, maar draagt eens over (ONRI. 2000). 

• Design, Build, Own and Maintain (DBOM) 
Bij DBOM (Design Build Own Maintain) ontwerpt en bouwt de aanbieder de voorziening. Hij is 
economisch eigenaar en exploiteert en verzorgt tevens het onderhoud. Na een bepaalde periode 
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eindigt zijn reeht om de exploitatie te verzorgen en wordt de voorziening overgedragen aan de 
overheid. 

• Build, Transfer and Maintain (BTM) 
Bij BTM (Build Transfer Maintain) bouwt de aanbieder de voorzlemng, daarna wordt deze 
overgedragen aan de vrager/gebruiker. Daarna verzorgt de aanbieder het onderhoud voor de 
opdraehtgever. Voor deze vorm wordt vaak gekozen indien opdraehtgevers meer inzieht in de te 
verwaehten onderhoudskosten van hun bouwprojeeten willen hebben. Hierbij brengen ze de 
onderhoudswerkzaamheden volledig onder bij de aanbieder. Vooral voor opdrachtgevers die geen 
eigen bouwdienst hebben, kan deze vorm aantrekkelijk zijn. 

Het risico rond de onderhoudsperiode wordt overgedragen aan de aanbiedende partij en 
ondergebracht in een speciaal contract.De daarvoor in rekening te brengen kosten kunnen gekoppeld 
zijn aan een bepaalde maximale tijdsduur. Er kan daarbij zelfs onderseheid gemaakt worden tussen 
preventief en correctief onderhoud (Maas en Mars, 1997). 

• Private Finance Initiative (PFI) 
In strikte zin is PFI een specifiek model van een concessie in combinatie met een publiek-private 
samenwerking. Bij PFI investeert de overheid niet zelf in het project, maar least ze de beschikbaarheid 
gedurende een bepaalde peri ode, bijvoorbeeld 20 tot 30 jaar. Een privaat consortium ontwikkelt, 
financiert en exploiteert de voorziening. Echter de overheid houdt wei een kerntaak bij de exploitatie. 
Dit is tevens het kenmerkende verschil met het BOT-model. Aan het einde van het contract kan de 
overheid, al naar gelang de specifieke bepalingen, eigenaar worden van grond en object. Voldoen de 
diensten niet aan de vastgestelde prestaties, dan betaald de overheid niet of minder. 

PFI stelt de overheid in staat om publieke voorzieningen te laten bouwen zonder aanspraken op grote 
investeringsbudgetten. Aangezien de overheid goedkoper kan lenen dan de private sector en de 
aanbestedingskosten van PFI hoog zijn vanwege complexiteit en lange doorlooptijden, dient de private 
sector een efficiente exploitatie re realiseren, om een voor de overheid aantrekkelijke 
aanbieding te kunnen doen. (Koning en Sproncken. 200 I). 

• Alliancing 
In het algemeen wijst de term alliantie naar een los georganiseerde verzameling van bedrijven, waarbij 
geen rechtspersoon in het spel is en waar bepaalde doelen worden nagestreefd, met als basis een win
winsituatie tussen twee of meer partijen die onafhankelijk van elkaar kunnen profiteren van elkaars 
toegevoegde waarde. Na verloop van tijd zal het feit dat de leden van de alliantie intensief hebben 
gecommuniceerd, elkaars personeel vertrouwen en een gezamenlijk verleden van goede ervaringen 
hebben, er aan bijdragen dat projecten succesvol verlopen. Er zijn twee soorten allianties 
onderscheiden; langlopende en eenmalige. 

Bij langlopende gaat het vaak om serie-achtige opdrachten. Maar het kan bij die langlopende relaties 
ook gaan om contracten waarbij niet allen wordt ontworpen en gebouwd, maar tevens het onderhoud 
voor een groot aantal jaren onderdeel van de afspraken vormt. 

De taakverdeling kan zoals hieronder beschreven, maar is niet verplicht. De opdrachtgever stelt een 
budget en een functionele specificatie op en beheert de kas. Dit laatste gaat volgens open boek 
prijsbepaling (=regie) en maakt standaard deel uit van de contracten. De opdraehtgever kan zijn 
aanbieders middels een target met een bonus-malussysteem inspireren, dit zien we voorkomen in 
Engeland en is in Nederland niet normaal (ONRI, 2000). Verder kan van de bemoeienis van de 
opdrachtgever nog worden gezegd dat niet wordt nagestreefd om via het geven van opdrachten en 
aanwi;zingen en het houden van toezicht tot een goed resultaat te komen, maar juist om door 
samenwerking tot een goed resultaat te komen. 

Bij allianties worden er altijd uitgebreide procedures voor onderling overleg afgesproken, personeel 
wordt over en weer uitgeleend en risico's worden over en weer zo gedeeld dat er sprake is van een 
eerlijke verdeling, waarvan beide partijen ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat deze verdeling 
eerlijk is. Ook over eventuele te behalen voordelen worden afspraken gemaakt. (Koning en 
Sproncken, 200 I en Chao-Duivis en Weijnen, 1999). 
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• Comakership 
Een vertic:ale samenwerkingsvorm tussen vrager en aanbieder, waarin deze samen ontwikkelen, 
ontwerpen en leveren (ONRI, 2000). 

Bijloge H.S Controcten voor <monogement diensten' 

Deze contracten vormen volgens Van Huizen (2007) een bijzondere categorie; het gaat om 
inspanningsverplichtingen voor het management van verschillende functies in het bouwproces. 

• Project- of proces management 
• Programma management 
• Design management 
• Construction management 
• Target fee contracting met trade contractors 
• Facility management 

Deze zogenaamde formule kan afzonderlijk of in onderlinge samenhang worden toegepast, als 
inspannings- of resultaatsverplichting (ONRI, 2000). 
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8ijlage I Indelingen opdrachtgevers 

Inde'ing opdrochtgevers noor frequentie bouwopdrachten 
Een algemeen geaccepteerde tweedeling is die van incidentele vs. professionele opdrachtgevers. De 
incidentele opdrachtgevers verstrekken slechts eenmalig of op onfrequente basis een bouwopdracht. 
Professionele opdrachtgevers zouden daarentegen op regelmatige basis opdrachten verstrekken. 
Volgens Chao-Duivis (2007) kunnen deze professionele opdrachtgevers verdeeld worden in vijf 
categorieen: 

• De eigen huisvester 
• De be/egger 
• De sodale woningbouwer 
• De projectontwikkelaar 
• De infrastructure/e opdrachtgever 

De indeling naar frequentie van de bouwopdrachten wordt in dit rapport echter anders gedefinieerd. 
In dit rapport wordt er uitgegaan van de tweedeling: incidenteel vs. frequent opdrachtgever. 
Uitgangspunt daarvoor is dat de mate van professionaliteit niet aileen afhangt van de hoeveelheid 
opdrachten die men verstrekt. Over wat een professioneel opdrachtgeverschap dan wei inhoudt 
wordt verder uitgeweid in paragraaf 2.5.1.4. 

Inde'ing opdrochtgevers naar mootschappelijke ochtergrond 
Een andere indeling kan gemaakt worden naar de maatschappelijke achtergrond van de opdrachtgever. 
Volgens het Economisch Instituut Bouwnijverheid (Sijpersma en Buur. 2005) uit zich dit in een 
opsplitsing tussen enerzijds (semi-) publieke opdrachtgevers en anderzijds commerciele en particuliere 
private opdrachtgevers. Deze indeling valt te combineren met de indeling naar frequentie van het 
verstrekken van bouwopdrachten. Zo kan een eigen huisvester (frequente bouwer) zowel publiek 
(Rijksgebouwendienst) als privaat (Philips) zijn. En zo is bijvoorbeeld een basisschool een incidentele 
publieke opdrachtgever en een persoon die en woning laat bouwen een incidentele private 
opdrachtgever. Het grootste verschil tussen publiek en privaat zit in de procedure waarop een 
opdracht verleend wordt. 

'nde'ing opdrachtgevers naar de wijze van het verlenen von een opdrocht 
Een derde manier om opdrachtgevers in te delen. is dan ook naar de wijze van het verlenen van een 
opdracht. Uit de praktijk blijkt dat deze nauw samenhangt met de maatschappelijke achtergrond van 
een opdrachtgever. Men kan een opdrachtnemer kiezen doormiddel van verschillende procedures. Zo 
kent men opdrachtnemer selectie op basis van de volgende procedures: 

a) openbare procedure (openbare aanbesteding); 
b) niet-openbare procedure (aanbesteding met voorafgaande selectie); 
c) concurrentiegerichte dialoog; 
d) onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking; 
e) onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking; 
f) onderhandse procedure; 
g) gunning van een concessieovereenkomst; 
h) gunning van opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst met een enke/e ondernemer; 
i) gunning van opdrachten gebaseerd op een raamovereenkomst met meer ondernemers. 

Bovengenoemde procedures zijn afkomstig uit het aanbestedingsreglement werken 2005 (ARW 
2005)12. Dit reglement dienen (semi-)publieke opdrachtgevers verplicht toe te passen bij de selectie 
van opdrachtnemers. Boven de normbedragen genoemd in Tabel 14 dienen (semi-)publieke 
opdrachtgevers Europese selectie toe te passen. waarbij inschrijvers uit de gehele EU mee mogen 
dingen naar de gunning van de opdracht. Daarbij is de onderhandse procedure uitgesloten. 

• 
12 ARW 2005 (www.europadecentraal.nl) 
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I Decentra/e overheid I € 5.150.000 I € 206.000 I € 206.000 
Tabel I ... : drempelbedragen geldig van 01-01-2008 tim 31-12-2009 (wikipedia, 2008)13 

Het uitgangspunt achter Europese selectie is dat elke aanbieder in de hele EU een eerlijke kans heeft 
om een opdracht te verwerven. De beginselen die hierachter liggen zijn: objectiviteit, transparantie en 
non-discriminatie. 

Private opdrachtgevers kunnen de procedures die omschreven staan in het ARW 2005 ook van 
toepassing verklaren op hun bouwopgaven. Echter, zijn zij daar niet tot verplicht. De praktijk wijst dan 
ook uit dat men vaak een eigen procedurevariant voor de selectie van de opdrachtnemer opstelt. De 
private sector als inkoper en aanbestedende dienst heeft namelijk te maken met algemene belangen 
die voor een opdrachtgever belangrijk zijn. Denk aan kostenbeheersing, goede prijs
kwaliteitverhouding, tijdige oplevering etc. Deze algemene belangen zijn natuurlijk ook van toe passing 
op publieke opdrachtgevers. Het verschil voor (semi-)publieke partijen met private partijen ligt in een 
aantal specifieke randvoorwaarden voor de (semi-)publieke sector (Matla et aI., 2007): 
• Doe/matige en rechtmatige besteding van pub/ieke ge/den 
• Non-discriminatie en eer/ijke mededinging ten behoeve van ge/ijke kansen voor opdrachtnemers 
• Ge/ijke behandeling 
• /ntegriteitbewaking (intern en extern) 
• Bevorderen van /oka/e pub/ieke be/angen, zoa/s werkge/egenheid 
• Bevorderen van duurzaamheid door middel van aandacht voor milieuaspecten en soda/e aspecten. 

De wijze van opdrachtverstrekking verschilt dus tussen verschillende opdrachtgevers. Dit maakt het 
mogelijk de opdrachtgevers in te delen naar de wijze van opdrachtverstrekking. Is men 
aanbestedingsplichtig, kiest men er vrijwillig voor een aanbestedingsprotocol toe te passen of kiest 
men er bewust voor om niet aan te besteden? 

Indeling naar mate van professionaliteit opdrochtgever 
Een vierde manier om opdrachtgevers in de delen is naar mate van professionaliteit. Zoals eerder 
aangegeven wordt over het algemeen de term professioneel opdrachtgever gebruikt voor 
opdrachtgevers die frequent bouwen. Echter een frequent bouwer hoeft per definitie niet 
professioneel te zijn. Binnen dit rapport wordt een professioneel opdrachtgever dan ook anders 
omschreven. 
Verschillende publicaties tonen een visie over wat professioneel opdrachtgeverschap in zou moeten 
houden. Een aantal voorbeelden zijn publicaties van overleg- en kennisorganisaties als PSI Bouw, 
Regieraad Bouw, Stichting Bouw Research en het Economisch Instituut Bouwnijverheid. Daarnaast zijn 
er wetenschappelijke publicaties over professioneel opdrachtgeverschap. In Bijlage J zal verder 
ingegaan worden op wat professioneel opdrachtgeverschap inhoudt. 

• 
13 http://nLwikipedia.org/wiki/Europese aanbesteding (03-03-2008) 
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8ijlage J Profession eel opdrachtgeverschap 

8ijlage J.I Profession eel apdrachtgeverschap vo/gens Regieraad 80uw 

Volgens de Regieraad Bouw (2005) start professioneel opdrachtgeverschap in de bouw met de 
formulering van je eigen wensen en rol. Opdrachtgevers dienen na te denken over hun rol in het gehele 
bouwproces en hun eigen organisatieopbouw hierop af te stemmen. Daarnaast moet men een 
strategische visie op inkopen en aanbesteden hebben. Een professionele opdrachtgever heeft dan volgens 
de Regieraad Bouw ook een zorgvuldig en commercieel aanbesteding-/inkoopbeleid. Binnen dit 
aanbesteding-/inkoopbeleid dienen opdrachtgevers volgens de Regieraad Bouw een bewuste keuze te 
maken uit de mogelijke vormen van aanbesteden en contracteren, van traditioneel tot innovatief 
(Regieraad Bouw, 2006). Deze visie op professioneel opdrachtgeverschap is georienteerd op 
opdrachtgevers uit de (semi-)publieke sector. De oorzaak van deze orientatie komt voort uit de 
achtergrond van de Regieraad Bouw, welke op initiatief van de overheid is opgericht. De visie is 
echter ook toepasbaar op private opdrachtgevers. 

81jlage J.2 Professioneel opdrachtgeverschap volgens £18 

Volgens het Economisch Instituut Bouwnijverheid hangt professionaliteit sam en met de persone/e 
capaciteit die een opdrachtgever heeft om onder andere bouwplannen voor te bereiden, offertes te 
beoordelen en het bouwproces Gansen en Sijpersma. 2005). Om opdrachtgevers duidelijk te 
categoriseren naar mate van professionaliteit heeft het EIB een typering gemaakt die afhankelijk is van 
twee meetbare aspecten. De gekozen typering door het Jansen en Sijpersma (2005) voor 
professioneel opdrachtgeverschap is gebaseerd op de combinatie van de mate van kennislvaardigheden 
(over bijvoorbee/d kosten, ontwikke/en, managen, inkopen en aanbesteden) en de mate van 
innovatiegerichtheid (bijvoorbee/d richten op levensduurkosten, duurzaamheid en innovatie bij aannemende 
partijen Gansen en Sijpersma, 2007 en Sijpersma en Buur, 2005) 

Kennis en vaardigheden 
Belangrijke aspecten van professioneel opdrachtgeverschap zijn kennis en vaardigheden. De mate 
waarin men beschikt over deze aspecten bepaalt dus onder andere de mate van professionaliteit. Deze 
aspecten zijn ontleed aan de volgende deelaspecten: 

• Beter kosteninzicht dan bouwbedrijven 
• In staat ze/f projecten te ontwikke/en 
• Uitstekend in staat ze/f offertes te beoorde/en 
• Uitstekend in staat over prijs te onderhande/en 
• Uitstekend in staat werk van aannemers te beoorde/en 
• In staat bouwprojecten te managen 
• Strategische visie op inkopen en/of aanbesteden 
• Prestaties aannemers registreren 
• Ze/f bouwdienst (uitvoerende capaciteit) 

Innovatiegerichtheid 
Het tweede aspect wat de mate van professionaliteit van een opdrachtgever typeert is de mate van 
innovatiegerichtheid. Hier gaat het om de mate waarin opdrachtgevers open staan voor innovaties. 
Het gaat niet aileen om technische innovaties, maar ook om bijvoorbeeld innovatief aanbesteden. De 
kenmerken waarmee de mate van innovatiegerichtheid wordt bepaald, zijn als voigt: 
• Belang dat gehecht wordt aan de innovatiegerichtheid van aannemersluitvoerende partijen 
• Openstaan voor initiatieven van bouwbedrijven 
• Aanbestedingsbe/eidlinkoopbe/eid niet gericht op laagste uitvoeringskosten 
• In aanbestedingsbe/eid/inkoopbe/eid rekening houden met levensduurkosten 
• Bij aanbestedingenlinkopen letten op duurzaamheid 
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Laag Hoog 

Mate van kennis en vaardigheden 

Figuur 25: Matrix professioneel opdrachtgeverschap EIB (Jansen en Sijpersma, 2007) 

Om een typering van een opdrachtgever meetbaar te kunnen maken heeft het EIB criteria opgesteld 
wanneer een opdrachtgever hoog of laag scoort. Bij het eerste aspect, de mate van kennis en 
vaardigheden, geldt een hoge score op 6 of meer van de 9 punten. Bij de mate van 
innovatiegerichtheid is dit meer dan 3 van de genoemde 5 punten. Zo ontstaat er een 
kwadrantenindeling voor verschillende typen opdrachtgevers: 
• type I: onprofessioneel 
• type 2: gemotigd profession eel 
• type 3: gering professioneel 
• type 4: professioneel 

Deze indeling is niet afhankelijk van de maatschappelijke achtergrond van de opdrachtgever. Men 
beschouwd de achtergrond(en) van aanbestedingsbeleid van overheden en de achtergrond(en) van 
inkoopbeleid bij private partijen als hetzelfde aspect. 

l¥J2ti 
Dit type opdrachtgever. beschikt over zowel weinig kennis en vaardigheden. als over een geringe mate 
van innovatiegerichtheid. Dit type opdrachtgever. zal in de meeste gevallen een incidentele bouwer 
zijn, die conservatief denkt over procesontwikkelingen in de bouwsector. Deze opdrachtgever zal 
sneller geneigd zijn om in een traditioneel bouwproces te ontwikkelen. 

Type 2 
Dit type opdrachtgever, beschikt over een hoge mate van kennis en vaardigheden. maar over een lage 
mate van innovatiegerichtheid. Dit type opdrachtgever zal frequenter ontwikkelen en daarom een 
kundige organisatie hebben opgezet of heeft (per toeval) een (aantal) deskundige(n) in huis. Echter in 
beide gevallen zal de opdrachtgever echter weinig intentie hebben om procesontwikkelingen in de 
bouw te stimuleren. Men zal eerder geneigd zijn om in traditioneel bouwproces te ontwikkelen. 

Type 3 
Dit type opdrachtgever, beschikt over een lage mate van kennis en vaardigheden, maar over een hoge 
mate van innovatiegerichtheid. Dit type opdrachtgever zal in de meeste gevallen een incidentele 
bouwer zijn. Deze opdrachtgever ziet echter wei in dat het traditionele bouwproces niet altijd 
optimaal is en staat dus open voor verschillende verbeterpunten. Echter dit hoeft niet altijd te 
betekenen dat men nadenkt over aile mogelijke bouworganisatievormen. 

Type 4 
Dit type opdrachtgever. beschikt over zowel een hoge mate van kennis en vaardigheden als over een 
hoge mate van innovatiegerichtheid. Dit type opdrachtgever zal in de meeste gevallen frequenter 
bouwen en heeft daarom ook de kennis in huis. Bij een incidentele type 4 opdrachtgever, zal er vaak 
een klein aantal personen zijn dat verstand heeft van het bouwproces. Ook hier staat men open voor 
verbeteringen in het bouwproces. wat niet per definitie hoeft te betekenen dat men nadenkt over aile 
mogelijke bouworganisatievormen. 

J-24 

rUle Technische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTechnology 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • 
• • • • • • 
• • • • • 
• • • • 
• • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • 

17-6-2008 

Bijlage K Profession eel opdrachtgeverschap volgens Bakker en Heijmans 

Bakker en Heijmans (2007) stellen dat goed (professioneel) opdrachtgeverschap niet in een definitie te 
vangen is. Profession eel opdrachtgeverschap is afhankelijk van project- en organisatieafhankelijke factoren. 
Zij stellen wei dat er een aantal succes- en faalfactoren te benoemen zijn voor het goed verlopen van 
een bouwproces. Er zijn aantal aandachtspunten met daarin elementen die een opdrachtgever op orde 
moet hebben om zijn bouwwensen doormiddel van een goed proces tot een goed eindproduct te 
laten komen. De aandachtspunten waarop gelet moet worden om professioneel opdracht te geven 
zijn: Organisatie, stakeholders, project, contractvormen en knelpunten. 

Organisatie 
Er zijn volgens Bakker en Heijmans (2007) twee organisaties die van belang zijn. De interne organisatie 
van de opdrachtgever en de projectorganisatie of bouworganisatie. Beiden moeten gestructureerd zijn 
en volledige commitment geven aan het project. 

Een eerste belangrijk aspect hierbij is de aanwezigheid van kennis, kunde en competenties binnen de 
organisatie(s). Men moet zorgen dat er op verschillende kennisvlakken, kundige en bekwame personen 
aanwezig zijn. Zijn ze niet intern te vinden, dienen ze wellicht extern geworven te worden. 
Het tweede belangrijke organisatieaspect is de manier van omgaan met innovaties door een opdrachtgever. 
De toepassing van product- en procesinnovaties kan positief bijdragen aan de kwaliteit van het 
eindproduct en de kosten en tijd van het bouwproces. Om innovaties te bevorderen zal men als 
opdrachtgever open moe ten staan voor vernieuwende vormen van samenwerken, zodat de 
opdrachtnemende partij inbreng krijgt in het ontwerp. 

Hiermee samenhangend dient een opdrachtgever op organisatiegebied ten derde na te denken over de 
verdeling van verantwoordelijkheden, taken en risko's tussen de verschillende actoren in het bouwproces. 
Wil een opdrachtgever zelf de regie voeren of nied Dit heeft gevolgen voor bouworganisatievorm en 
co ntractvorm. 

Een vierde punt is nadenken over zeggenschap en kracht binnen de bouworganisatie en van de 
bouworganisatie zelf richting andere partijen. Gezien het feit dat de opdrachtgever voor de kosten zal 
opdraaien, heeft deze een bepaalde macht. Hoe de opdrachtgever omgaat met deze macht is van 
invloed op het projectverloop. Duidelijkheid vooraf binnen de organisatie en naar buiten toe 
bevordert een positief projectverloop. 

Een laatste punt is het hebben van een duidelijke visie op het doel van de organisaties door de 
opdrachtgever. De projectdoelstellingen dienen binnen de organisatie van de opdrachtgever helder en 
eenduidig te zijn. Tevens dient er intern overeenstemming over te zijn. 

Stakeholders (omgev;ng) 
Bakker en Heijmans (2007) stellen dat het belangrijk voor een opdrachtgever is om duidelijkheid te 
hebben wie de betrokken stakeholders zijn en wat voor invloed ze op het project kunnen hebben. 
Deze omgevingsfactoren zijn dynamisch en dus dient een opdrachtgever continu op de hoogte te zijn 
van wie, wat en op welk moment invloed kan uitoefenen op het bouwproces. Vooral stakeholders die 
willen tegenwerken dienen gemonitord en gecontroleerd te worden. Aan de andere kant kunnen er 
ook stakeholders zijn die positief bijdragen aan het bouwproces. Over de benadering van aile 
stakeholders dient vooraf nagedacht te worden. Dit is projectafhankelijk en dus ieder project uniek. 

Project 
Volgens Bakker en Heijmans (2007) is het lastig om op projectniveau uniforme aspecten te benoemen, 
omdat ieder project uniek is. Belangrijk is wei dat de houding van de opdrachtgever duidelijk moet zijn. 
Dit komt tot uiting in een duidelijke visie van opdrachtgeverzijde. Een opdrachtgever dient zijn wensen 
goed te formuleren, een duidelijk doel voor ogen te hebben en zich bewust te zijn van zijn 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Daarom zijn lange termijn visies noodzakelijk. 

Contractvormen 
Verder dient een opdrachtgever een overwogen keuze te maken voor een bouworganisatie- en 
contractvorm (Bakker en Heijmans, 2007). Het is dus noodzakelijk dat een opdrachtgever op de hoogte 
is van de beschikbare mogelijkheden. Het eenmalig opdoen van kennis is niet voldoende. Dit dient een 
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continu leerproces te zijn. De keuze voor een bepaalde bouworganisatievorm zal afhankelijk zijn van 
enerzijds strategische organisatorische factoren en anderzijds projectspecifieke factoren. Dit onderdeel van 
professioneel opdrachtgeverschap. zoals Bakker en Heijmans (2007) het definieren. hangt nauw samen 
met dit onderzoek. 

Knelpunten 
Binnen het bouwproces kunnen volgens Bakker en Heijmans (2007) de meest voorkomende knelpunten 
benoemd worden. Deze knelpunten komen grotendeels overeen met de aandachtspunten die in het 
voorgaande omschreven staan. Ais opdrachtgever kan men een sterk sturende rol spelen bij de 
bestrijding van de knelpunten. Het betreft de volgende knelpunten: 

• S/echte samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
• Gebrek aan transparantie 
• Gebrek aan innovatie 
• Gebrek aan vertrouwen 
• Gebrek aan kennis en vaardigheden 
• Veel aanbestedingen nog traditioneel 
• Gebrek aan (lange termijn) visie 
• Gebrek aan zeggenschap en kracht 
• Beperking door wet- en regelgeving 
• Slechte communicatie met stakeholders 
• Slecht betrekken van stakeholders (commitment) 
• Slechte omgang met verantwoordelijkheden 

Doormiddel van het toepassen van een Porras-schema hebben Bakker en Heijmans (2007) de 
oorspronkelijke knelpunten weten te filteren. Men probeert dan tussen de knelpunten een oorzaak
gevolg relatie te ondekken. zodat de meest basale knelpunten worden bloot gelegd. Dit blijken de 
volgende punten te zijn: 
• Gebrek aan kennis en vaardigheden 
• 8eperking door wet- en regelgeving 
• Gebrek aan vertrouwen 

Het belangrijkste gevolg van de knelpunten is dat er nog veel aanbestedingen traditioneel verlopen. 
Om dit gevolg dus om te veranderen zal er in eerste instantie iets gedaan moeten worden aan de 
genoemde oorspronkelijke knelpunten. Daarna kunnen de andere knelpunten aangepakt worden. 

Het is dus van belang dat de opdrachtgever kennis heeft van de mogelijke knelpunten en daar tijdig 
een oplossing voor probeert te vinden. Op het moment dat een opdrachtgever hier adequaat mee kan 
omgaan, kan men deze volgens Bakker en Heijmans (2007) als profession eel beschouwen. 
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Bijlage L Professioneel opdrachtnemerschap volgens rijksoverheid 

Bron: Ministers EZ, VROM en V&W (2003) 

Over vier jaar is er sprake van professioneel opdrachtnemerschap in de gehele sector. Dit betekent 
niet aileen bij de bouwers zelf als opdrachtnemers, maar ook bij onderaannemers, architecten, 
ingenieurs en bouwtoeleveranciers. 

Professioneel opdrachtnemerschap betekent allereerst dat de mededingingswet wordt gerespecteerd. 
Integer gedrag is vastgelegd in een breed gedragen gedragscode. In contracten verplichten de 
bedrijven zich deze code te respecteren. De bouwers organiseren onafhankelijk toezicht op de 
naleving van de code, indusief sancties. Dubbelrollen of verkapte belangenverstrengeling wordt 
professioneel vermeden en actief bewaakt. Daarnaast bevorderen de sectorale organisaties het 
professionele opdrachtnemerschap actief. 

Professioneel opdrachtnemerschap betekent ook klantgericht ondernemerschap. Sommige bedrijven 
hebben zich volledig gericht op het bedienen van de vraag naar welomschreven producten en diensten 
tegen de laagste prijs. Andere hebben de expertise in huis om zich te kwalificeren als het gaat om 
opdrachten waarbij wordt gedacht in termen van het gehele bouwwerk (indusief het ontwerpproces), 
bezien over de gehele levensduur, in termen van de meest voordelige aanbieden van eindproduct of 
prestatie. Integratie van kosten, kwaliteit en duurzaamheid staan hierbij voorop. Belangrijk hierbij is 
een goede samenwerking binnen de gehele bouwketen. Ontwerpers, uitvoerders en gebruikers 
komen tezamen tot het beste resultaat. Dit vereist creativiteit en pro-actief ondernemerschap, waarbij 
de nadruk a-priori niet Iigt op de uitvoering van een geheel bouwobject door een bedrijf, maar er ook 
ruimte is voor specialisatie en samenwerking tussen deze specialismen. 

De kwaliteit van de bouwproductie heeft constante aandacht. Kwaliteitsborging is een 
vanzelfsprekende activiteit van de ondernemers en heeft de actieve betrokkenheid vanuit het 
management. De branche heeft een actief beleid gericht op het terugdringen van faalkosten en het 
stimuleren van een kosten effectieve voortbrenging. Verzekerde en integrale garanties zijn gangbaar. 
Omdat het uiteindelijke vakmanschap. in algemene termen de kennis en kunde een zeer bepalende 
factor is voor het bereiken van kwaliteit heeft scholing de continue aandacht. Niet aileen de scholing 
zelf maar ook het sturen op de juiste afstemming van vraag en aanbod heeft een vaste plaats in het 
beleid van de bouw. Hiertoe is een goed gecoordineerde onderwijs en opleidingsvisie de basiS. Een 
goede, eveneens gecoordineerde vertegenwoordiging van de bouw in de onderwijswereld is daar een 
onderdeel van. 

Soms is er sprake van comakership tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. De opdrachtnemer 
denkt actief mee over te gebruiken methoden en technieken. Daarnaast betekent comakership dat het 
risko's worden gedeeld, en dat een betere efficiency worden bereikt door het afstemmen van 
ontwerp en uitvoering van een product. 

De efficiency in de bouw is vergroot. Het gaat hierbij vooral om efficiencyverbeteringen in het 
bestaande proces. Een betere organisatie, betrokkenheid en scholing van werknemers zijn hiervan een 
voorbeeld. Daarnaast kan de efficiency worden vergroot door het gebruik van nieuwe technologieen 
en bouwmethoden. Hiermee kan tevens een fundamentele verbetering van de 
prijs/kwaliteitsverhouding worden bereikt. Daarmee kan de bouw ook een grote bijdrage leveren aan 
een duurzame economische groei. 
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Bijlage M Veranderingen voor de aetoren in het bouwproees 

Biilage M. I Opdrachtnemer 

In de klassieke driehoek van actoren in het bouwproces, is de opdrachtnemer de tweede belangrijke 
actor. Op basis van wat een opdrachtgevende partij in zijn uitvraag heeft geformuleerd, zal de 
opdrachtnemende partij deze eisen trachten te concretiseren tijdens de realisatie van het project. De 
hoeveelheid opdrachtnemers is groot. Het varieert van aannemers tot bouwmanagementbureaus en 
van installatiebureau's tot architecten. Wie een opdrachtnemer is, wordt bepaald door wie de 
opdrachtgever van een project is. Zo kan bijvoorbeeld een school met een bouwopgave kiezen om 
een bouwmanagementbureau gedelegeerd opdrachtgever te maken, maar ook om het 
bouwmanagementbureau risicodragend opdrachtnemer te laten zijn. In het eerste geval zal vanuit 
opdrachtgeverperspectief de uiteindelijke uitvoerder (de aannemer) de opdrachtnemende partij zijn. 
In het tweede geval is het bouwmanagementbureau zelf de opdrachtnemer. Het gaat er dus duidelijk 
om hoe de opdrachtgever de verantwoording weglegt. 

Vaak wordt in de literatuur en in het dagelijks spraakgebruik met opdrachtnemer de partij bedoeld die 
het object wat is uitgewerkt in bestek en tekeningen, daadwerkelijk gaat neerzetten. Zoals geschetst in 
het voorbeeld hoeft dit dus niet altijd zo eenvoudig te liggen. Soms zijn er in een proces opvolgend 
meerdere opdrachtgevers en meerdere opdrachtnemers. In dit rapport zal de bouwende partij als 
uitvoerder worden geformuleerd en niet als opdrachtnemer. 

Bijlage M.I.I Veranderingen 

Zoals de rollen van opdrachtgevers veranderen, verandert ook de rol de opdrachtnemer. In het geval 
er sprake is van een ander type bouworganisatievorm dan traditioneel, zal de opdrachtnemer bepaalde 
taken in het bouwproces moeten kunnen uitvoeren. In het traditionele proces werd het ontwerp 
altijd onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever geformuleerd. Dit werd dus niet in competitie 
gedaan. Omdat bij de toepassing van innovatieve bouworganisatievormen de 
ontwerpverantwoordelijkheid niet meer ligt bij de opdrachtgever, maar bij de opdrachtnemer moet 
men niet aileen onderscheiden meer zijn op prijs, maar ook op inhoud en proces. 
Daardoor verandert het takenpakket van opdrachtnemers inhoudelijk en in hoeveelheid. Ais 
opdrachtgevers de uitvraag in een andere vorm in de markt zetten, moeten de opdrachtnemers aan 
deze vraag kunnen voldoen. Het gaat dan niet aileen meer om het leveren van capaciteit, maar ook 
over kwaliteit van de ge'integreerde oplossing. Zoals eerder gesteld moeten opdrachtnemers een 
aanbieding doen op basis van een functioneel programma van eisen, waarna gunning plaatsvindt op 
basis van het EMVI principe. Boes et at. (2004) stellen dat ge'integreerde aanbiedingen de aanbieders 
dwingen aspecten als overengineering, constructability en klantbehoefte mee te nemen in het 
ontwerp. 

Zoals geschetst dwingen de vroegere uitvraag, opdrachtnemende partijen een uitgebreider 
takenpakket eigen te maken. Men moet nieuwe kennis en ervaring in huis halen en tevens beschikken 
over een grotere capaciteit. Ais de opdrachtnemer een uitvoerende partij betreft, kan deze kennis, 
ervaring en capaciteit zelf ontwikkelen of bijvoorbeeld zoe ken bij een andere markpartij. Bijvoorbeeld 
een advies· en ingenieursbureau. Andersom kan een risicodragend adviesbureau extra kennis. ervaring 
en capaciteit binnenhalen om uitvoerende taken op zich te nemen. Ook deze partij kan natuurlijk deze 
ontbrekende factoren bij een andere marktpartij zoeken en een samenwerking aangaan met 
bijvoorbeeld een uitvoerende partij. Wat bij beide opties terugkomt is dat men als opdrachtgever een 
keuze moet maken in welke rol men als marktpartij wil gaan innemen. Men ziet in de praktijk dan ook 
steeds vaker dat advies· en ingenieursbureaus en uitvoerende partijen met elkaar gaan samenwerken. 
waar men vroeger vaak tegenover elkaar stond. 

Een gevolg van deze veranderingen is dat met het overnemen van ontwerpwerkzaamheden door de 
opdrachtnemers ook een stuk verantwoordelijkheid wordt overgenomen. Dit brengt risico's met zich 
mee die eerst bij een opdrachtgevende partij lagen. Het wordt dus belangrijker voor een 
opdrachtnemende partij om risico's te kunnen beheersen. Dit zal blijken uit wat men onder een 
professionele opdrachtnemer verstaat. 

Bijlage M.I.2 Profession eel opdrachtnemerschap 
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Overheid 
In het document toekomstperspectief bouwsector, geschreven door de Ministers van EZ, VROM en 
V&W (2003) wordt uiteengezet waar een professioneel opdrachtnemer aan zou moeten voldoen. Het 
komt neer op de volgende punten: 
• Men respecteert als opdrachtnemer de mededingingswet en gedraagt zich integer. 
• Men is klantgericht ondernemer. Be/angrijk hierbij is sam en werking binnen de gehe/e bouwketen 
• Kwaliteitsborging is een vanzelfsprekende activiteit. 

Regieraad Bouw 
De Regieraad geeft handen aan voeten aan het geschetste toekomstperspectief van de bouwsector. 
Daarom komt de raad met een uitgebreidere set criteria waaraan een professioneel opdrachtnemer 
zou moeten voldoen. Er zit hier wei duidelijk een overlap in met de voorgaande typering. Het gaat om 
de volgende kenmerken (Regieraad Bouw, 2005): 

• Het betekent klantgericht ondernemerschap 
• Evenals opdrachtgevers, bepa/en opdrachtnemer duidelijk hun functie binnen de bouwkolom. Men 

bepaa/t of men integraal wil werken, of specifiek 
• Men werkt aan goede samenwerking binnen de bouwketen 
• Men heeft een goed bedrijfsproces en heeft kosten in de hand 
• Men doet aan kwaliteitsboring 
• Men levert minimaal de gewenste kwaliteit 

Bijlage M.I.3 Rol van opdrachtnemer 

Zoals eerder gesteld is de opdrachtnemer afhankelijk van de werkwijze van de opdrachtgever. 
Daarom heeft de opdrachtnemer een volgende rol in het bouwproces. Er wordt van opdrachtnemers 
verwacht dat men kan voldoen aan de uitvraag die opdrachtgevers aan de marktpartijen stellen. 
Dit onderzoek richt zich dan ook op de opdrachtgeverkant van het innovatievraagstuk in de bouw en 
laat de opdrachtnemerkant enigszins achterwege. Natuurlijk is het van belang dat bij een veranderende 
vraag vanuit de opdrachtgever de opdrachtnemer klaar voor deze vraag is. Hier ligt nog een knelpunt 
wat opgelost dient te worden alvorens het innovatievraagstuk in de bouw daadwerkelijk opgelost kan 
worden. 

Bijlage M.2 Technisch adviseur 

Binnen het bouwproces neemt de technische adviseur een cruciale rol in. Onder technische adviseurs 
wordt in dit onderzoek aile partijen verstaan die zich bezig houden met het ontwerp en de 
engineering van het te ontwikkelen object. Denk aan bijvoorbeeld de architect. de constructeur. de 
installatieadviseur en andere specialistisch adviseurs. 
Volgens Boes et al. (2003) bepalen deze technisch adviseurs de beoogde samenstelling van het object. 
Hierbij moeten functionaliteit en maakbaarheid geYntegreerd worden. De ontwerper en engineers 
adviseren ten aanzien van het ontwerp. Het verschil tussen een architect en een engineer is dat een 
architect meer vanuit esthetisch oogpunt ontwerpt en een engineer kijkt meer naar de technische 
mogelijkheden. Deze disciplines kunnen dus niet zonder elkaar en in de meeste gevallen werken deze 
partijen in een ontwerpteam samen aan het ontwerp. 

Bijlage M.2.1 Veranderingen 

In de traditionele situatie staat de technische adviseur aan de kant van de opdrachtgever. De adviseurs 
zijn betrokken vanuit de initiatieffase, via de ontwerpfase in de uitvoeringsfase waar men toets op de 
uitvoering door opdrachtnemende partijen. 
Nu er andere bouworganisatievormen toegepast worden, verandert de plaats van de technisch 
adviseurs in het bouwproces. Het ontwerp valt namelijk bij innovatieve contractvormen niet meer 
onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, maar van de opdrachtnemende partij. Volgens 
Boes et al. (2004) moet men bij ge"integreerde contractvormen dan ook meer continu"iteit zoe ken bij 
opdrachtnemende partijen om hun ontwerpvaardigheden kwijt te kunnen. 

Een andere verandering die technisch adviseurs doormaken. is die van het type kennis dat van de 
technisch adviseur gevraagd wordt door de opdrachtgever. Met de invoering van ge"integreerde 
contracten moet men omschakelen van technologische kennis. specialistische deeloplossingen en 
inspanningsverplichtingen enerzijds naar organisatorische en managementvaardigheden, 
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totaaloplossingen en resultaatverplichtingen anderzijds. Men wordt dus verwacht meer integraal dan 
gespecialiseerd te zijn. Dit houdt dus in dat men zich niet aileen meer technisch adviseur kan noemen. 
Men hoort dan ook meestal de benaming advies- en ingenleursbureau. Met het aanbieden van deze 
diensten komt men op het vlak van de bouwprocesadviseur die zich ook op dezelfde gebieden richt. 

8ij/age M.2.2 Rollen van de technisch adviseur 

In de tradltionele variant houdt de technlsch adviseur zich aileen bezig met het ontwerp en de 
engineering en eventueel het toezicht in de vorm van directievoering. In een innovatief proces kan 
men gaan werken voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer. Voor de opdrachtgever kan 
men zich bezig houden met het opzetten van een aanbestedingsprocedure en het opstellen van 
aanbesteding- en contractdocumenten. Een belangrijke nieuwe taak hierbij is het opstellen van een 
functioneel programma van eisen. Na een gunning van een opdracht, is het zaak dat de opgestelde 
contracten beheerst worden. Dit zal gebeuren door kwaliteltscontroles bij de opdrachtnemende partij 
uit te voeren. Ais men zich richt op taken die men voor de opdrachtnemende partij kan uitvoeren zal 
het vooral gaan om werkzaamheden tijdens de aanbieding van de opdrachtnemer. Men kan hierbij 
helpen een onderscheidend concept op te stellen. Nadat de opdracht gegund is, kan het bureau zich 
bezig houden met de technische invulling van deze aanbieding en kan men de engineeringtaken op zich 
nemen. We kunnen de verschillende taken bij de verschillende partijen als voigt samenvatten: 

T raditioneel Innovatief 
Voor gunning • Engineering • Contract en aanbesteding 

Voor opdrachtgever Na gunning • Directievoering • Contractbeheersing 
Procesoverschrijdend • Projectmanagement 

Voor opdrachtnemer 
Voor gunning · • Aanbieding 
Na gunning · • Engineering 

Tabel 15: Takenoverzlcht techmsch advl5eur (Grit, 2006) 

Grit (2006) heeft voor de verschillende participatiemogelijkheden van de technisch adviseur bij 
geintegreerd contracteren een negental concepten ontwikkeld. Deze concepten geven aan welke rol, 
op welk moment een technisch adviseur kan innemen: 

I. Bege/eiding van de opdrachtgever (-) 
2. De winnende aanbieding doen bij de opdrachtnemer (-) 
3. Verkenning voor opdrachtgever, overstap naar opdrachtnemer (- -) 
4. Verkenning en deel vraagspedficatie voor opdrachtgever, overs tap naar opdrachtnemer (--) 
5. Verloren gunning bij opdrachtgever, aansluiten bij opdrachtnemer(-- -) 
6. Verloren gunning met kandidaat opdrachtnemer, aansluiten bij winnende partij (- ) 
7. Verloren gunning met kandidaat opdrachtnemer, aans/uiten bij opdrachtgever (- ) 
8. Advisering aan derden ( ) 

De gekleurde lijnen komen overeen met de routes die weergegeven zijn in Figuur 26 

Fase proces 

Figuur 26: Routering voor een technisch adviseur bi; geintegreerde contractvormen (Grit, 2006) 
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8ijloge N Metoforen van orgonisoties 

Bron: Morgan (1997) 

Gareth Morgan heeft metaforen geconstrueerd die karakteristiek zijn voor bepaalde manieren van 
kijken. Adviseurs werken niet aileen vanuit een preferente metafoor. Zij werken meestal ook vanuit 
een bepaalde vakdiscipline, met bepaalde waarden en normen. 

• Organisaties als machines 
De organisatie bestaat uit dUidelijk omschreven delen met vaste relaties in een vastgestelde 
volgorde. Het werk heeft een mechanisch en herhalend karakter. De organisatie is 
bureaucratisch. De klassieke managementtheorie ontwerpt dit type organisaties. De bekende 
organisatiehark beantwoordt aan dit beeld. 

• Organisaties als organism en 
Binnen deze metafoor wordt ingegaan op betekenisvolle taken, autonomie, verantwoorde/ijkheid en 
erkenning als middelen om de arbeider bij het werk te betrekken. Individuen zijn voor hun 
behoeften niet aileen afhankelijk van de organisaties waarin zij werken. maar ook van een wijdere 
omgeving. Het kenmerkende van de systeembenadering is, dat organisaties gezien worden als het 
functioneren als organismen. die in open verbinding staan met hun omgeving. Eveneens wordt de 
organisatie gezien als een systeem van onderling gerelateerde subsystemen. deze kunnen binnen 
een organisatie verschillen omdat hun subomgevingen verschillen. 

• Organisaties als hersenen 
Wanneer stukjes hersenweefsel worden weggenomen verdwijnt niet altijd een hele functie. maar 
kan het hele niveau van functioneren afnemen. Dit geldt voor geen enkele machine. De hersenen 
zijn te vergelijken met een 3-dimensioneel systeem: informatie is door het gehele systeem heen 
opgeslagen en kan vanuit ieder deel gereconstrueerd worden. Hersenen worden ook gezien als 
informatieverwerkende en besluitvormende systemen. Hersenen kunnen ook leren. Leren 
gebeurt door middel van cybernetische processen zoals: positieve en negatieve feedback. Veel 
organisaties zijn heel goed in single -loop learning: de omgeving onderzoeken, doelen stellen, 
prestaties van het systeem in relatie tot deze doe/en monitoren. Double-loop-learning is moeilijker. Bij 
double loop-learning wordt ook gekeken naar de relevantie van normen met betrekking tot 
prestaties. Een bekend voorbeeld zijn bureaucratische organisaties: hun organisatieprindpes 
verhinderen juist het leerproces 

• Organisaties a/s culturen 
Cultuur is een metafoor, ontleend aan de landbouw. Er wordt gedoeld op een systeem van 
kennis, ideologie, waarden, wetten, dagelijkse rituelen. Van veel cultuuraspecten is men zich niet 
bewust. Organisaties ondergaan de cultuur van het land waarin zij gevestigd zijn en voor 
multinationals ook die van het "moederland". Ook heeft iedere organisatie een eigen cultuur. 
maar onderdelen van organisaties kunnen weer verschillende subculturen hebben. De cultuur kan 
waargenomen worden door de rol van buitenstaander. antropoloog. aan te nemen. Cultuur 
ontstaat zowel door het volgen van regels als door zelf actief vorm te geven. Vee I aspecten van 
een organisatiecultuur zijn te vinden in de routineaspecten van werk van iedere dag. leder aspect 
van de organisatie kan een symbolische betekenis hebben. 

• Organisaties als politiek systeem 
Deze metafoor benadrukt dat er heersers en volgelingen zijn. In deze metafoor kijken we naar de 
relaties tussen belangen. conflicten en macht. Belangen zijn een complex geheel van doelen, 
waarden. verlangens. verwachtingen en andere orientaties en neigingen die een persoon ertoe 
brengen zich zus in plaats van zo te gedragen. In het werk hebben wij bijvoorbeeld te maken met 
belangen gerelateerd aan de taak. de loopbaan en buiten de organisatie. Conflict ontstaat waar 
belangen tegenstrijdig zijn. Macht is een middel waarmee belangen en conflicten opgelost kunnen 
worden. 

• Organisaties als mentale gevangenis 
Deze metafoor geeft het inzicht dat hoewel organisaties geconstrueerde realiteiten zijn. aan deze 
constructies vaak een bestaan en macht van zichzelf toegekend worden. waarmee zij macht 
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kunnen uitoefenen over hun scheppers. De valkuil van onze favoriete manier van den ken kan ons 
opsluiten. Organisaties kunnen blijkbaar wensen en drijfveren verdringen, waar dan niets mee kan 
gebeuren, immers ze zijn nu onbewust geworden. Daarvoor bestaan diverse 
defensiemechanismen. Morgan (1997) noemt o.a. dood en onsterfelijkheid, angst en archetypen 
als verdrongen elementen die mede organisaties vorm kunnen geven. 

• Organisaties als voortdurende verandering en trans(ormatie 
In deze metafoor kan men de aard van de organisatie het beste begrijpen door de regels te 
ontcijferen van transformatie en veranderingen, volgens welke de werkelijkheid zich ontvouwt. 
Levende systemen zijn gesloten en autonoom, hebben in zichzelf een stabiel patroon van relaties. 
Om de aard van het totale systeem te ontdekken moet men ermee interacteren en het patroon 
van interactie natrekken. Relaties veranderen voortdurend, terwijl temidden van die 
veranderingen er weer een stabiliteit bestaat. Initiatieven kunnen het systeem wei in een bepaalde 
richting bewegen, maar zij zijn niet echt de oorzaak van het eindresultaat. Zij triggeren aileen 
maar transformaties die al opgesloten zijn in de aard van het systeem zelf. 

• Organisaties als instrumenten van overheersing 
Organisaties worden vaak gebruikt als instrumenten van overheersing, die het eigen be lang van 
elites dienen ten koste van dat van anderen. Dit kan op verschillende manieren tot uiting komen. 
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Bijlage 0 Besluitvormingstheorieen en modellen 

Bijlage O. I Onbeperkt rationele besluitvormingstheorie - optimalisatiemodel 

Het eerste model dat Van der Burg (2000) omschrijft haakt in op de normatieve benadering van 
besluitvormingsprocessen. Dit is het optimalisatiemodel. Alderwegen et al. (2007) noemen dit de 
onbeperkt rationele (of normatieve) theorie. In deze benadering gaat men er vanuit dat de 
besluitvormer altijd een optimale keuze maakt. De rationele benadering gaat er vanuit, dat door een 
grondige analyse van een bepaalde situatie een zo goed mogelijk besluit kan worden genomen. Op 
basis van de beschikbare kennis wordt verondersteld, dat een objectief en juist besluit is vast te 
stellen. Het rationele besluitvormingsproces doorloopt de volgende stappen: 
• Definieren van het prob/eem 
• Bepalen van de re/evante criteria 
• Bepalen van de waarde van de criteria 
• Bepalen van de alternatieven 
• Evalueren van de alternatieven aan de hand van de criteria 
• Kiezen van het beste resultaat 

Dit model is echter gebaseerd op een aantal aannames: 
• Het prob/eem is volkomen duide/ijk en ondubbe/zinnig. De besluitvormer heeft volledige informatie 

betreffende het besluit 
• De besluitvormer kan aile re/evante criteria bepalen en aile levensvatbare alternatieven opsommen. 

Daarnaast is de besluitvormer zich bewust van aile mogelijke consequenties van ieder alternatie(. 
• Aile criteria en alternatieven kunnen worden gerangschikt en gewogen om hun mate van belangrijkheid 

weer te geven 
• Er wordt aangenomen dat aile specifieke besluit criteria constant blijven en dot de waardering die ze 

meekrijgen stabiel altijd blijft 
• De besluitvormer kan volledige informatie krijgen over criteria en alternatieven omdat er wordt 

aangenomen dat er geen tijd- en kostenbezwaren zijn. 
• De besluitvormer zal vervolgens altijd het alternatief kiezen dat de hoogste waarneembare waarde 

opbrengt 

Met een rationele visie op besluitvorming kan besluitvorming goed worden verklaard. Volgens Van den 
Oever (2002) biedt de rationele benadering echter geen antwoord op vragen zoals waar voorkeuren 
voor een bepaalde beslissing vandaan komen. Binnen de theorieen rond rationele besluitvorming 
wordt er volgens Van den Oever (2002) dus van uitgegaan, dat aile besluitvormers een 
gemeenschappelijke set van voorkeuren hebben, dat verschillende alternatieven en hun consequenties 
kunnen worden vastgesteld en dat besluitvormers kennis hebben van de verschillende alternatieven en 
de consequenties daarvan. Hoewel er onder aanhangers van deze theorie wordt erkend dat 
subjectiviteit bestaat, wordt aangenomen dat per besluitvormingssituatie alles bekend is, zoals: aile 
alternatieven, aile gevolgen van ieder alternatief en aile voorkeuren met betrekking tot een bepaald 
alternatief. Robbins (2005) stelt dat het rationele besluitvormingsmodel onder de volgende 
voorwaarden een redelijk nauwkeurige beschrijving van het besluitvormingsproces geeft: 
• bij beginnende besluitvormers met weinig ervaring; 
• bij besluitvormers die geconfronteerd worden met simpe/e prob/emen waar s/echts een gering aantal 

alternatieven zijn of; 
• als de kosten van uitzoeken en informatie en het evalueren laag zijn. 

Echter Robbins (2005) stelt ook dat deze gevallen eerder een uitzondering dan een regel zijn. 
Dit wordt bevestigd door Van der Burg (2000) die stelt dat de veronderstelling dat de mens geheel 
rationeel denkt en handelt, in vee I gevallen onhoudbaar is bij de bestudering van 
besluitvormingsprocessen in organisaties. Teunizen (2003) stelt dat opdrachtgevers in de bouwsector 
kun keuze meer baseren op gewoonten dan op expliciete afwegingen. Dit duidt op een keuzeproces 
dat niet geheel rationeel doorlopen wordt. Daarom wordt er in de volgende paragraaf inzicht gegeven 
in beperkt rationele beslissingtheorieen. 
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Figuur 27: Optimalisatiemodel (Van der Burg, 2000 en Alderwegen et al., 2007) 

Bijlage 0.2 Beperkt rationele besluitvormingstheorie: Satisficing model. 

Robbins (2005) stelt zelfs dat de besluitvormer de evaluatie begint met het alternatief dat het minst 
afwijkt van de huidige situatie. Hiermee wordt de volgorde van het aan bod komen van de 
alternatieven belangrijk en zelfs cruciaal voor de uiteindelijke keuze. Het 'voldoende' bevonden 
alternatief zal uiteindelijk worden gekozen. Dit is dus in tegenstelling met een volledig rationeel proces 
waarbij aile alternatieven worden afgewogen, zodat het optimale alternatief bepaalt kan worden. Dit 
heeft te maken met oplopende transactiekosten bij het streven naar een optimale keuze. Over 
transactiekosten wordt in paragraaf 4.2.1 meer verteld. 

Figuur 28: Satisficing model (Van der Burg, 2000 en Robbins, 200S) 

Van der Burg (2000) geeft nog een toevoeging op dit 'satis{idng' model. Dit is het 'implidete favoriet' 
model van Soelberg. Dit model gaat ook uit van het oplossen van problemen door een vereenvoudigd 
besluitvormingsproces te doorlopen. Echter bij dit model wordt er in het begin al een alternatief 
gekozen waaraan de voorkeur wordt gegeven. Deze voorkeur kan een subjectieve. irrationele of 
emotionele basis hebben, welke zonder een objectieve inventarisatie van andere mogelijke 
alternatieven niet de meest optimale hoeft te zijn. Redenen kunnen zijn: gewoonten en normpatronen 
(traditieontwikkeling). het alternatief wordt sneller geaccepteerd, gemakzucht of reeds eerder 
gemaakte afspraken (politiek). 

Binnen het 'impliciete favoriet' besluitvormingsproces zullen de genomen stappen erop gericht zijn om 
de juistheid van de favoriete alternatief te bevestigen. Van den Burg (2000) stelt dat aile informatie die 
vanaf de keuze van het favoriete alternatief vrijkomt, gekleurd is in de richting van het alternatief. De 
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uiteindelijke keuze van het favoriete alternatief lijkt dan ook niets anders dan een 'Iogische' keuze 
gezien de gevonden informatie. 

Figuur 29: Impliciete favoriet model (Van der Burg, 2000) 

Sij'age 0.3 Seperkt ratione'e bes'uitvormingstheorie: The organization a' process view. 

Binnen deze stroming wordt er van uitgegaan dat het gedrag van organisaties bepaald wordt door het 
gedrag van individuen binnen deze organisatie. Volgens Alderwegen et al. (2007) zijn er verschillende 
theorieen ontwikkeld binnen deze stroming. Volgens deze theorieen is een belangrijk aspect bij de 
beoordeling van besluitvormingsprocessen in organisaties de vraag op welke wijze met 
belangentegenstellingen of conflicten wordt omgegaan. Dit kunnen individuele, intra-organisatorische 
(individu of groep) of inter-organisatorische conflicten zijn. Deze conflicten kunnen worden opgelost 
door te zoeken naar een aanvaardbaar compromis voor aile betrokken individuen. Alderwegen et al. 
(2007) stellen dat de traditionele besluitvormingstheorieen niet werken wanneer een duidelijke 
doelstelling ontbreekt, de organisatie en haar functioneren voor de leden ondoorzichtig is en er 
participanten in het organisatorische proces optreden die in rol en inzet wisselen. De mens probeert 
als probleemoplosser zo goed mogelijk beslissingen te nemen, maar realiseert zich tevens dat dit niet 
altijd aantoonbaar en ronduit de beste oplossing kan zijn. Binnen de organisatie zijn er namelijk 
wisselende doelstellingen, beslissingsproblemen, alternatieve oplossingen en leden. Afhankelijk van een 
toevallig proces, komt er een beslissing naar voren die rekening houdt met deze vier elementen. Deze 
besluitvormingstheorie concludeert dat afhankelijk van de organisatorische dynamiek de uitkomst van 
een besluitvormingsproces altijd anders zal zijn. 

Slj'age 0.4 8eperkt ratione'e bes'uitvormingstheorie: De po'itieke (incremente'e) 
bes'ultvormingstheorie 

De politi eke besluitvormingstheorie stelt volgens Alderwegen et al. (2007) dat de machtspositie van 
de verschillende partijen bepaalt wat de uitkomst van een beslissingsproces is in het geval voorkeuren 
van verschillende partijen botsen. Het is dus van belang om bij organisatorische besluiten de belangen, 
machtspositie, en methode van besluiten van aile partijen te kennen. Binnen het politieke 
besluitvormingsmodel staat niet de uitkomst, maar het proces dat tot de beslissing leidt centraal. Een 
stap v~~r stap besluitvormingsproces om tot een beslissing te komen die voldoende draagvlak in de 
organisatie heeft, wordt ook wei de incrementele theorie genoemd. Deze theorie heef de volgende 
processtappen: 
• De beslisser richt zich op bekende en vertrouwde alternatieve moge/ijkheden 
• Hij arienteert zich daarbij op een margin ale verbetering van de bestaande situatie 
• Hij geeft. ruimschoots aandacht aan de beschikbaarheid van middelen am de marginale verbetering te 

realiseren 
• Hij kiest vaor een gedragslijn die slechts marginaal afwijkt van de bestaande situatie. 

De incrementele besluitvormingsprocedure leidt volgens Alderwegen et al. (2007) dan ook niet tot de 
beste beslissing, maar tot een kleine correctie van de bestaande, als probleem ervaren situatie. 
Vergeleken met de 'satisficing and proces-ariented' theorie heeft de besluitvormer in de politieke 
besluitvormingstheorie een heel laag aspiratieniveau. De satisficing besluitvormer neemt genoegen met 
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een bevredigende oplossing, de incrementalist kan zelfs leven met het minst kwade alternatief. Men 
ziet dus verschillen in individuele beslissers. Dit komt naar voren in de cognitieve 
besluitvormingstheorie waar de mens centraal staat. 

Bijlage 0.5 Beperkt ratlonele besluitvormlngstheorie: De cognitieve stljl van 
besluitvorming 

Doordat individuen verschillen in cognitieve (mentale) processen, verschilt men volgens de cognitieve 
benadering ook in de manier waarop men besluiten neemt. Cognitie heeft betrekking op activiteiten 
als: waarnemen. interpreteren, het evalueren van informatie, denken, leren en het oplossen van 
problemen. Gedachten, kennis, inzichten en ervaringen ten opzicht van zichzelf en de omgeving staan 
hierbij centraal. Deze laatste factoren bepalen de persoonlijkheidskenmerken van een individu. Dit 
wordt gebruikt om de verschillen tussen besluitvormers aan te geven. Alderwegen et al. (2007) stellen 
dat op basis van de persoonlijkheidskenmerken er door Middlemist en Hitt (1988) een tabel opgezet 
is die vier cognitieve (gebaseerd op gedachten) of affectieve (gebaseerd op gevoel) processen 
definieert: 

Systematische opsporing van feiten 

Accent op objectieve. logische 
beslissingsregels 

en processen 

Gericht op grotere gehelen en visie 

Subjectieve. persoonlijke evaluatie 

Dit geeft een viertal mogelijke besluitvormers die gebaseerd zijn op de volgende combinaties van 
processen: 
I. Waameming Denken 
2. Waameming - Voe/en 
3. Intuitie - Denken 
4. Intuitie - Voe/en 

Bij de benadering volgens de cognitieve besluitvorming, wordt er vooral aandacht besteed aan de 
individuele aspecten van besluitvorming. Volgens Alderwegen et al. (2007) ligt de nadruk op de wijze 
waarop verschillende typen van mensen hun informatie verzamelen en beoordelen. Daarbij blijken de 
cognitieve capaciteiten beperkt. Dit beInvloedt het rationele keuzeproces. 

Wanneer besluitvormers namelijk geconfronteerd worden met onzekerheid, complexiteit of 
ongestructureerde problemen, zullen ze het besluitvormingsproces veelal simplificeren door het 
ontwikkelen van en vertrouwen op heuristieken. of wei vuistregels. Het gebruik van deze heuristieken 
is volgens Van der Burg (2000) afhankelijk van de organisatie (situationele factoren) en van de 
persoonlijkheidskenmerken (dispositione/e factoren) van de besluitvormers. Het gebruik van deze 
vuistregels kan volgens Van der Burg (2000) echter leiden tot cognitieve biases (afwijkingen) en 
vervolgens tot systematische fouten. Dit benadeeld dus een rationeel besluitvormingstraject. Vooral in 
niet routinematige. ongestructureerde en onbegrijpelijke situaties is dit volgens Van der Burg aan de 
orde. Dit komt dus vooral voor bij strategische overwegingen en in mindere mate ook bij tactische 
overwegingen. Zowel Van der Burg (2000), Gibcus en Van Hoensel (2003) als Robbins (2005) noemen 
een aantal van deze vuistregels. Deze zijn weergegeven in bijlage Bijlage P. 

Bijlage 0.6 Beperkt rationele besluitvormingstheorle: Judge-Advisor System 

De genoemde modellen om besluitvorming te beschrijven, gaan er in aile gevallen vanuit dat besluiten 
door aileen een individu, of aileen door een groep worden gemaakt. Er zal in verschillende gevallen 
invloed zijn van omgevingsfactoren, echter deze worden niet expliciet genoemd. De meeste, zo niet 
aile, belangrijke besluiten binnen een organisatie worden volgens Bonaccio en Dalal (2006) niet door 
een persoon aileen gemaakt. Er zijn meerdere onderzoeksgebieden die naar deze manier van 
besluitvorming hebben gekeken en daaraan theorierichtingen hebben gekoppeld. 
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Een van deze richtingen is de 'small group'-theorie, waarbij men er vanuit gaat dat besluitvorming door 
kleine groepen in een organisatie gemaakt worden. Echter, gaat men er binnen deze theorie vanuit dat 
de leden van de groep ongedifferentieerd zijn. Dus dat aile leden dezelfde verantwoordelijkheden ten 
opzichte van het besluit hebben. Echter er zal binnen een groep altijd een vorm van 
leiderschapsgedrag ontstaan. Volgens Katz en Kahn (1966) zijn in de meeste gevallen van sociale 
organisaties. de rolstructuren geformaliseerd en de bijdragen aan besluitvorming daarom meestal 
ongelijk. 

Heel veel belangrijke beslissingen blijken volgens Bonaccio en Dalal (2006) plaats te vinden in een 
structuur die enerzijds niet geheel gevangen kan worden door aileen individueel gedrag. Maar 
anderzijds ook niet door een groep, waarvan de deelnemers allemaal gelijk zijn en die ook volledig 
gelijk handelt. Nadrukkelijk worden besluiten vaak genomen door individuen nadat er advies is 
ingewonnen bij en be"invloed zijn door andere actoren. Sniezek (1999) stelt dat meerdere personen in 
verschillende rollen betrokken zijn in besluitvorming. Deze verschillende personen kunnen allen een 
volledig besluitvormingsproces doorlopen, echter heeft aileen de besluitvormer (Judge) ultieme 
autoriteit om het definitieve besluit te maken. De besluitvormer combineert de individuele bijdragen 
om tot een besluit te komen. Deze individuele bijdragen van leden van het besluitvormingssysteem in 
de adviseurrol worden adviezen genoemd. 

Een dergelijke structuur komt terug in de theorie omtrent 'advice-giving' en • advice-taking' bij 
besluitvorming. De oorzaak ligt in de eerder genoemde beperkte rationaliteit van de besluitnemer. 
Vanwege onzekerheid omtrent asymmetrische, onvolledige informatie zal de besluitvormer op zoek 
gaan naar ad vies om deze onzekerheid te reduceren. In de theorie omtrent het inwinnen van advies 
wordt de term 1udge' gebruikt voor de besluitvormer. Dit is de persoon die het advies ontvangt en 
moet besluiten er iets mee te doen. Daarnaast is de 'advisor' de bron van het advies of suggesties. Het 
systeem tussen de Judge' en 'advisor'. wordt het judge-advisor system UAS) genoemd. 

Volgens Bonaccio en Dalal (2006) kan het jAS in een raamwerk gegoten worden wat een input-process
ouput structuur kent. De input in onderverdeeld in individuniveau, jAS-niveau en omgevingsniveau. 
Individuniveau input bestaat uit rolverschiJIen, individue/e verschillen en individuele taak gere/ateerde 
voorkeuren. jAS-niveau input bestaat uit jAS-struduur en JAS grootte. Tenslotte be staat omgevingsniveau 
input uit taaktypering en beloningsstruduren. Het proces gedeelte be staat uit intra:lAS interactie (tussen 
judge en advisor, en tussen verschillende advisors). Tenslotte be staat het output gedeelte uit het gebruik 
van het advies, de judge zijn post-advies nauwkeurigheid en zekerheid (vertrouwen) en tenslotte de 
tevredenheid en bereidheid van een JAS-deelnemer. 
In dit onderzoek staat dit type besluitvorming centraal. Het gaat namelijk om een advisor die omtrent 
bouworganisatievormen advies geeft over de keuze die gemaakt zou moeten worden door de 
opdrachtgever. Over advisering bij besluitvorming wordt in hoofdstuk 6 nog verder uitgeweid. 

5 

Figuur 30: Judge-advisor model (Bonaccio en Dalal. 2006 en Sniezek, 1999) 
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I. Behoefteherkenning 
2. Zoeken naar informatie 
3. Het wegen van alternatieven 
4. Het nemen van een besluit 
5. Externe invloed bij behoefteverkenning, het zoeken naar ;nformatie en het wegen van 

alternatieven. 
6. Bewustwording van de behoefte intern bij de Judge 
7. Interne invloed is een onderdeel van het zoeken naar informatie 
8. Interne invloed heeft invloed op het wegen van de alternatieven 
9. interne invloed bepaalt of men externe invloed toe/aat 

JAS-bes'uitvorming bij bouworganisatievormen 

• Behoefteverkenning (need recognition) 
Een behoefte voor verandering ontstaat als een opdrachtgever zich bewust wordt van een verschil 
tussen de werkelijke staat (huidige situatie) van een organisatie en de gewenste situatie. In het geval 
van de keuze voor bouworganisatievormen dient men zich bewust te worden van de keuze (pijl I). 
Het moet voor een opdrachtgever duidelijk zijn dat er iets te kiezen valt en wat de voor- en nadelen 
zijn van het maken van een bepaalde keuze. Bij behoefteverkenning wordt de organisatie zich bewust 
van de risico's voor de organisatie. De behoefteverkenning kan plaatsvinden binnen de organisatie zelf 
(pijl 6), maar ook andere actoren (collega-opdrachtgevers, adiviseurs) kunnen hierop van invloed (pijl 
7). In dit onderzoek staat de bouwprocesadviseur centraal. 

• Het zoeken naar informatie (search) 
Nadat de opdrachtgever zich bewust is geworden van zijn behoefte om een keuze te gaan maken voor 
een bepaalde bouworganisatievorm, zal deze op zoek gaan naar informatie over de verschillende 
alternatieven en afwegingscriteria (pijl 2). Om een zo rationeel mogelijke keuze te maken, dient men 
zoveel mogelijk alternatieven en afwegingcriteria te definiEken. 
Men kan hierbij binnen de eigen organisatie zoeken, of informatie verzamelen bij anderen (pijlen 5 en 
7). De interne zoektocht is afhankelijk van de aanwezige interne kennis en de mogelijkheid om deze 
kennis te gebruiken. Wanneer deze kennis niet compleet blijkt te zijn, kan een opdrachtgever er voor 
kiezen om extern informatie te gaan zoeken. Dit kan door mid del van het bestuderen van literatuur 
en andere geschreven stukken, maar tevens door middel van het raadplegen van andere actoren, 
zoals centraal in dit onderzoek, de bouwprocesadviseur. 

• Het wegen van de alternatieven (evaluate options) 
Nadat er informatie over de alternatieven en afwegingscriteria gezocht is door de opdrachtgever, 
dient hij deze informatie rationeel af te wegen. Opdrachtgevers kunnen intern verschillende 
overwegingen maken om voor een bepaalde bouworganisatievorm te kiezen (pijl 8). De 
opdrachtgever kan hierbij wederom externe hulp vragen om de keuze te begeleiden (pijl 5), bij 
enoemde externe partijen. Hier ligt wederom een mogelijkheid voor de bouwprocesadviseur om de 
opdrachtgever bij te staan. Om de afweging zo rationeel mogelijk te laten zijn, dienen aile 
alternatieven objectief afgewogen te worden aan de hand van de verschillende afwegingscriteria. 

• De keuze voor een bouworganisatievorm (purchase/decision) 
Vervolgens neemt de opdrachtgever een definitief besluit over welke bouworganisatievorm er ingezet 
zal worden (pijl 4). Deze keuze is dus afhankelijk van hoe de opdrachtgever de alternatieven 
interpreteert. De perceptie van de alternatieve kan wederom be'invloed worden door interne en 
externe factoren (pijlen 5 en 8), zoals de bouwprocesadviseur. Het definitieve besluit van de 
opdrachtgever is een stap die aileen door de opdrachtgever zelf gemaakt kan worden. In deze fase 
kunnen externe betrokkenen geen actie ondernemen. 

• Het toelaten van externe inv/oed 
Aile stappen laten zien dat er zowel interne als externe invloed kan zijn op de verschillende stappen 
van het besluitvormingsproces. Er moet echter vanuit de interne opdrachtgeverorganisatie bewust 
gekozen worden om expliciet extern advies in te winnen bij een bouwprocesadviseur aangaande 
bouworganisatievormen (pijl 9). Deze keuze is belangrijk voor de kansen van een bouwprocesadviseur 
om ad vies te mogen geven en zijn adviesdienst te verkopen. 
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Bijlage P Heuristieken 

Bron: Robbins (200S). Gibcus en Van Hoensel (2003) en Van der Burg (2000) 

• fmotieheuristiek (emotional bias) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Zelfwerkzaamheidsheuristiek (self-
efficaey bias) 

Overmoedigheidsheuristiek 
(overconfidence bias) 

Referentie- en aanpassingsheuristiek 
(anchoring and adjustment bias) 

Bevestigingsheuristiek (confirmation 
bias) 

8eschikbaarheidseheuristiek 
(availability bias) 

Representativiteitsheuristiek 
(representative bias) 

Escalatie van betrokkenheid 
heuristiek (escalation of commitment 
error) 

Toevalligheidsheuristiek (Randomness 
error) 

Terugblikheuristiek (hindsight bias) 

T oewijzingsheuristiek (Attributional 
styles) 

Planningsheuristiek (Planning falaey) 

De neiging om be"invloed te worden door een 
gevoelstoestand die gecreeerd is door een bepaalde bron of 
ervaring. 

De overtuiging van de besluitvormer dat hij de situatie aan 
kan. 

De neiging om overmoedig besluiten te nemen. 

De neiging om te richten op initiele informatie en daar niet 
meer van af te wijken in besluitvorming 

De neiging om naar informatie te zoeken die de reeds 
bestaande ideeen bevestigd. 

De neiging om afwegingen te baseren op informatie die 
reeds beschikbaar is. 

De neiging om de waarschijnlijkheid van een gebeurtenis te 
beoordelen aan de hand van stereotyperingen van 
gelijksoortige gebeurtenissen. 

De neiging om bij een besluit te blijven, ook al is er duidelijk 
bewijs dat het een verkeerd besluit is geweest; 'fen man 
een man, een woord een woord'. 

De neiging om willekeurige toevallige gebeurtenissen te 
gaan gebruiken als basis voor besluitvorming 

De neiging om te geloven dat we het resultaat van een 
gebeurtenis accuraat hebben voorspeld, nadat we weten 
wat het resultaat is geweest. 

De neiging om succes aan zichzelf toe te schrijven en 
mislukking of negatieve uitkomsten aan anderen. 

De neiging van om de hoeveelheid tijd. die nodig is om een 
project af te ronden. te onderschatten. of te overschatten 
wat men kan bereiken in een bepaalde periode. 
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Bijloge Q T ronsoctiekostentheorie 
Het transactietheoretisch raamwerk van Williamson (1975) is volgens Veldink (2006) gebaseerd op 
zowel kenmerken van het individu als op kenmerken van de omgeving. Williamson ging er vanuit dat 
het gedrag van een individu te maken had met 'bounded rationality' (beperkte rationaliteit) en 
'opportunism' (handelen zonder principes met eigen voordeel als doel). Williamson (1975) koppelt deze 
twee kenmerken aan kenmerken van de markt: 'uncertainty/complexity' (onzekerheid/complexiteit) en 
'small numbers exchange condition' (aantal relevante opdrachtnemers in de markt). Afgeleid van dit 
laatste kenmerk kijkt Williamson (1975) ook nog naar 'information impadedness' (asymmetrische 
informatie) en tenslotte nog naar 'atmosphere' (omgevingsfactoren) die van invloed zijn op de markt 
werking. 

Beperkte rationaliteit vs. onzekerheid/complexiteit 
Het eerste gedeelte van het raamwerk bestaat uit de spanning tussen beperkte rationaliteit en 
onzekerheid/complexiteit. In paragraaf 3.4 kwam deze bounded rationality ook naar voren. Volgens 
Welling (2006) verwijst de beperkte rationaliteit enerzijds naar de neuropsychologische beperkingen 
van de mens en anderzijds naar de beperkingen van de taal. Het gevolg van dit uitgangspunt is dat de 
actoren niet altijd een volledig waterdicht contract kunnen opstellen, waardoor volgens Welling 
(2006) een contract een 'open einde' kan hebben. Wanneer de begrensde rationaliteit gelijktijdig 
optreedt met de omgevingsfactor complexiteit ontstaat er voedingsbodem voor onzekerheid. Bij 
onzekerheid heeft het volgens Williamson de voorkeur activiteiten en taken niet uit te besteden 
omdat interne organisaties op een 'adaptieve en sequentiele' wijze kunnen omgaan met onzekerheden, 
zonder zorgen te maken over opportunistisch gedrag in marktbenadering. 

Opportunisme vs. kleine aantallen 
Daarnaast beschrijft het tweede gedeelte van het raamwerk van Williamson de relatie tussen mogelijk 
opportunistisch gedrag (opportunism) en het aantal relevante aanbieders (number of exchangers) in de 
markt. De theorie omschrijft dat bij grote aantallen aanbieders op de markt men als inkoper 
opportunistisch gedragende aanbieders kan ontlopen. Echter, in situaties met kleine aantallen 
aanbieders kan men deze opportunistische aanbieders slechter ontlopen. In dit geval heeft volgens 
Williamson de interne organisatie drie voorkeuren boven het opzoeken van de markt. Ten eerste 
zullen mensen in een interne organisatie minder snel het gezamenlijke doel ondermijnen in verband 
met mogelijke repercussies voor deze individuen (bijvoorbeeld ontslag, boete of vermindering van 
aanzien). Ten tweede kan een organisatie intern makkelijker gemonitoord worden dan marktpartijen. 
En tenslotte kunnen organisaties intern beter omgaan met geschillen dan wanneer men geschillen met 
de markt zou krijgen. 

Figuur 31: Raamwerk van Williamson (Williamson, 1975)14 

• 
14 bron: http://www.sociosite.netiorganizationITKlITK.html 
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Asymmetrische informatie 
Een conditie afgeleid van het tweede gedeelte van het raamwerk is die van 'information impact.edness'. 
Deze situatie ontstaat volgens Williamson wanneer de ene groep meer snapt van of informatie heeft 
over de materie dan de andere groep. Dit nadeel kan enerzijds de onderhandelingen moeilijker maken 
of anderzijds het risico van de marktbenadering vergroten. Dit heeft tevens weer te maken met de 
eerder genoemde relatie tussen opportunisme en kleine aantallen aanbieders. Deze conditie wordt 
namelijk ernstiger naarmate er minder aanbieders zijn in onzekere, begrensde rationele situaties waar 
er mogelijk opportunisme voor kan komen. Deze imperfecte informatie verdeling kan tijdens het 
onderhandelen bestaan (ex-ante) en nadat er een contract is gesloten (ex-post). Deze asymmetrie in 
informatie wordt gezien als risicovol. De asymmetrie heeft niet aileen te maken met partijen die 
verschillende informatie hebben. maar ook bij een verschillende interpretaties van deze informatie. Of 
'information impact.edness' invloed heeft op het wei of niet uitbesteden hangt dus van de voorgaande 
twee kenmerken van het raamwerk. Williamson stelt dat op het moment dat partijen niet 
opportunistisch handelen. men onbegrensd rationeel kan handelen. Ais de markt tevens een groot 
aantal aanbieders heeft, hoeven er geen nadelige gevolgen voor uitbesteden aan 'information 
impact.edness'te zitten. 
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Bijlage R Principaal-agent theorie 
Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer heeft te maken met een beperkte rationaliteit en 
mogelijk opportunistisch gedrag. Daarnaast wordt verondersteld dat de opdrachtnemer risicomijdend 
te werk gaat. De basis voor de agency problems ligt in de aanname van mogelijk opportunistisch gedrag 
(dus onzekerheid) en informatieasymmetrie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 

Volgens Veldink (2006) zal de opdrachtgever een contract willen ontwerpen waarbij de 
opdrachtnemer gemotiveerd wordt om aileen die acties te ondernemen die het welzijn van de 
opdrachtgever maximaliseren. Dit is onmogelijk vanwege de onzekerheden van zowel opdrachtgever 
als opdrachtnemer. Ten eerste is er onzekerheid over elkaars doelen, belangen en gedragingen. Ten 
tweede bestaat er onzekerheid over het resultaat van de acties ondernomen door de opdrachtnemer. 
De opdrachtnemer is onzeker over de gevolgen van zijn eigen acties en de opdrachtgever is onzeker 
over het verband tussen de resultaten en de acties van de opdrachtnemer. Deze twee onzekerheden 
hebben beperkende gevolgen voor de gekozen contractvorm en zorgen voor de problemen van 
vrijbuitergedrag (opportunisme) en ongunstige selectie (adverse selection) 

Omgevingsfoctoren 
Tenslotte verhaalt Williamson (1975) volgens Welling (2006) dat er rekening gehouden moet worden 
met andere 'behavioral assumptions' (gedragsaannames) die van be lang zijn voor de manier waarop men 
een organisatie en contracten inricht. Denk hierbij aan historisch-culturele, politieke en sociale 
factoren en daarmee samenhangende waarden en normen. De relatie tussen actoren hoeft dus niet 
altijd strikt economisch en zakelijk te zijn. Dit beschrijft Williamson onder het begrip 'atmosphere'. 

Vrijbuitergedrog 
Bij een beloningsstructuur waarbij er sprake is van een deling van het resultaat en dus het risico, zal de 
opdrachtnemer zich minder inspannen dan bij een structuur waarbij het volledige risico bij de 
opdrachtnemer ligt. Dit wordt ook wei het vrijbuitergedrag genoemd. Dit ontstaat wanneer de 
opdrachtgever de acties van de opdrachtnemer niet kan observeren. Dit komt omdat er kosten 
verbonden zijn aan het controleren van de opdrachtnemer en omdat omgevingsfactoren invloed 
kunnen hebben op het resultaat waar de opdrachtnemer ook geen invloed op kan hebben. 

Het komt er dus op neer dat een opdrachtgever niet in staat is een contract aan te gaan met een 
opdrachtnemer dat aileen gebaseerd is op acties/inspanningen, waardoor het mogelijk wordt voor een 
opdrachtnemer om vrijbuitergedrag te vertonen. Dus handelingen verrichten die niet bijdragen aan 
het welzijn van de opdrachtgever of zelfs negatief werken. Ter voorkoming van deze problemen 
dienen er contracten gesloten te worden waarbij de opdrachtnemer gestimuleerd wordt om in het 
belang van de opdrachtgever te werken. Dit kan volgens Veldink (2006) tot stand komen door een 
goede balans tussen enerzijds aansporingen en risicospreiding en anderzijds belonen en straffen te 
vinden. 

Ongunstige selectie 
Een tweede onzekerheid die een opdrachtnemer waarneemt heeft te maken met een ongunstige 
selectie. Men stelt dat een opdrachtgever niet in staat is te beoordelen of de opdrachtnemer de meest 
geschikte beslissing heeft genomen, omdat men niet over dezelfde informatie beschikt. Oplossingen 
om de problemen van ongunstige selectie te verminderen zijn bijvoorbeeld 'signaling' en 'screening'. Bij 
'signaling' wordt door de opdrachtnemer (opdrachtnemer) getracht om doormiddel van bepaalde 
acties het product of dienst kenbaar te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geven van garanties 
en het inzichtelijk maken van belangrijke informatie. Bij de tweede oplossing 'screening' wordt door de 
opdrachtgever een pakket aan criteria opgesteld waar de opdrachtnemer op beoordeeld wordt. 
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Bij'age S Kerncompetentiebenadering 
De oorsprong van kerncompetentiebenadering ligt in het feit dat een onderneming op de lange 
termijn zijn concurrentiepositie wi! verbeteren. Volgens deze benadering dienen ondernemingen zicht 
te richten op die activiteiten, waarin de onderneming zich onderscheidt van andere ondernemingen. 
Hamel en Prahalad (1994) stellen dat aile activiteiten die geen toegevoegde waarde voor de 
kernvaardigheden opleveren moeten worden uitbesteed aan partners tot wiens strategische kern deze 
activiteiten behoren. Hiemstra en Van Tilburg (1993) geven de volgende definitie van een 
kernactiviteit: "Die activiteiten van een onderneming, die nu of naar verwachting in de toekomst 
concurrentievoordeel opleveren". De Wit et al. (1998) borduurt hierop voort en stelt dat: "fen 
kerncompetentie is een specifjeke bundel van (intellectue/e) vaardigheden, waarop njet aileen de 
kernactiviteiten van vandaag, maar vooral de van morgen gebaseerd dienen te worden." Aile factoren die 
niet tot de kernactiviteiten behoren. zouden daarom beter uitbesteed kunnen worden. 

Om te bepalen wat de kerncompetentie van de organisatie is. dient men volgens Barney (2002) 
antwoord te krijgen op de vraag: "Kan de onderneming indien de activiteit zelf wordt uitgevoerd. de 
beste in de wereld worden in het uitvoeren van deze activiteitl". Om deze vraag te beantwoorden 
omschrijft Barney (2002) een methode om te bepalen of een activiteit een kerncompentie van een 
onderneming is. Dit wordt het VRIO-raamwerk genoemd. VRIO staat voor valuable, rarity. imitability en 
organisation. Aan de hand van deze factoren kan bepaald worden. welke competitieve implicatie een 
activiteit heeft en of deze activiteit dus uitbesteed moet worden of niet. 

Valuable? Rare? Costly to Exploited by Competitive firm 
Imitate? organisation? implications Performance 

No No 
Competitive Below - - disadvantage average 

Yes No - Yes Competitive parity Average 

Yes Yes No Yes 
Temporary competitive Above 

advantage 

Sustained competitive 
Persistently 

Yes Yes Yes Yes above 
advantage 

average 
Tabel 2: VRIO Framework (Barney, 2002) 
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8ijlage T Strategische overwegingen bij uitbesteden 

Bron: Van lersel et al. (200S) 

SiJIage T. I Kerncompetentie 
Deze overweging sluit direct aan op de kerncompetentiebenadering. Essentieel bij de kerncompetentiebenadering 
is het verkrijgen van concurrentievoordeel. Ais een organisatie niet tot de top behoort voor een bepaalde 
activiteit, creeert het voor zichzelf een concurrentienadeel door deze activiteit zelf te blijven doen. Organisaties, 
die activiteiten niet uitbesteden. maar in eigen beheer uitvoeren, moeten zich meten met gespecialiseerde 
toeleveranciers. Ais blijkt dat zij de concurrentieslag met deze specialisten niet volhouden, dan lijkt overschakeling 
op uitbesteden logisch. 

SiJloge T.2 Kennis 

Deze overweging ligt in het verlengde van het denken in kerncompetenties. Door de snelle ontwikkeling van de 
markt moeten bedrijven veel tijd en geld investeren in het actueel houden van hun kennis. Bedrijven kunnen er 
daarom voor kiezen om technologieen en competenties die niet als essentieel worden gezien voor het bedrijf 
door andere bedrijven te laten ontwikkelen. Door samen te werken met deze leveranciers kan deze kennis, tegen 
lagere kosten. wei benut worden. 

Daarnaast kan een opdrachtgever door samen te werken met specialistische leveranciers geheel nieuwe kennis 
binnenhalen. De opdrachtgever kan door deze samenwerking ook zijn eigen kennis vergroten door zich de kennis 
van de leverancier eigen te maken. Uitbesteden wordt dan een snelle en relatief goedkope manier om toegang te 
krijgen tot hoogwaardige, specialistische kennis. Door in contact te komen met de kennis en vaardigheden van 
derden kan innovatie gestimuleerd worden. Op deze manier kan het zelfs mogelijk zijn door uitbesteding nieuwe 
kernactiviteiten te ontwikkelen met de binnengehaalde kennis en vaardigheden. 

Kennis kan echter ook een motief zijn om juist niet uit te besteden. Ais bepaalde activiteiten niet meer zelf 
uitgevoerd worden, dan vergaat op termijn de kennis van deze activiteiten. De kennis is dan niet meer binnen de 
organisatie aanwezig. Hierdoor creeert men ten eerste extra afhankelijkheid van de toeleverancier omdat, door 
gebrek aan kennis, de activiteit niet meer zelf zou kunnen worden gedaan. Het opnieuw binnenhalen van deze 
kennis kan veel geld en tijd kosten. Dit pleit er dus voor dat men ook naar toekomstige ontwikkelingen moet 
kijken voordat de keuze tot uitbesteden gemaakt wordt. De uitbesteding van activiteiten moet een lange termijn 
beslissing zijn. 

Ten tweede bestaat het gevaar dat het door gebrek aan kennis moeilijker wordt om voldoende toezicht en 
controle te houden op de toeleverancier. Tenslotte kunnen derden ongewenst toegang krijgen tot 
(vertrouwelijke) kennis van de opdrachtgever, waardoor deze zijn concurrentievoordeel ten opzichte van 
concurrenten bedreigd ziet. 

BiJlage T.3 Kostenbesparing 

Opvallend vaak wordt 'kostenbesparing' als een van de voornaamste redenen voor uitbesteding genoemd. 
Producenten worden door hevige concurrentie gedwongen hun producten tegen steeds lagere prijzen te leveren. 
Veel organisaties zien uitbesteden als middel om dit te bereiken, door gebruik te maken van de specialisatie van 
leveranciers. Door uit te besteden aan een leverancier kan geprofn:eerd worden van de ervaring en 
grootschaligheid van deze. Dit uit zich in een product met dezelfde kwaliteit, maar tegen lagere kosten. 

Opdrachtgevers verwachten hun overheadkosten te kunnen reduceren door uitbesteding, doordat zij bepaalde 
afdelingen niet meer nodig hebben. Toch moet men zich ook bewust zijn van de indirecte kosten die hierbij 
komen kijken. De opdrachtverlening en het controleren en aansturen van de leverancier zijn extra taken die 
extra kosten met zich meebrengen. Vaak vergeten opdrachtgevers deze mee te nemen in hun calculaties en 
wordt een onrealistisch positief beeld geschetst van de kostenvoordelen van uitbesteden. 

SiJlage T.4 Kwaliteit 

Bij uitbesteding is de prijs-kwaliteitverhouding essentieel. Uitbesteden is voordelig als een verlaging van de kosten 
bij gelijkblijvende kwaliteit of een verhoging van de kwaliteit tegen dezelfde kosten bereikt kan worden. Daarnaast 
kan uitbesteden ook voordelig zijn als tegen lagere kosten een lagere kwaliteit wordt bereikt, of tegen hogere 
kosten een hogere kwaliteit. De opdrachtgever zal dus een helder beeld moeten hebben van de kwaliteit die hij 
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wil bereiken. Onder kwaliteit wordt hier ook de grotere betrouwbaarheid en continuYteit van dienstverlening 
geschaard. 

De opdrachtgever zal meetbare kwaliteitseisen moeten opstellen waaraan het uiteindelijke resultaat moet 
voldoen. Hierbij moet in het achterhoofd gehouden worden dat het opstellen van kwaliteitsnormen aanzienlijk 
eenvoudiger is als er binnen het bedrijf deskundigheid is ten aanzien van de uit te bested en taak. Bij uitbesteding is 
het voordeel dat de toets op de geleverde kwaliteit in de regel harder is dan bij uitvoering van taken in de eigen 
organisatie. Immers. bij het werken met derden moet zwart op wit worden vastgelegd welke kwaliteit moet 
worden geleverd. Hierdoor is handhaving in principe makkelijker dan bij de eigen organisatie. 

Bij/age T.S Operatione/e flexlbilitelt 

Elk bedrijf heeft te maken met fluctuaties in de vraag naar zijn producten of diensten. Door uitbesteding kunnen 
de piekmomenten opgevangen worden. Als het bedrijf zelf de marktvraag niet meer aankan. vraagt zij de markt de 
overige productie op zich te nemen. Zo is het bedrijf niet volledig afhankelijk van de markt, maar hoeft ze ook 
nlet te investeren in productiemiddelen en personeel die niet het hele jaar productief kan zijn. Dit voordeel 
treedt echter aileen op wanneer de capaciteit op de markt ruim genoeg is. 

Blj/age T.6 Financie/e flexlbiliteit en beheerslng 

FinandEile middelen. waarmee investeringen kunnen worden gedaan. zijn schaars. Er moet dus een gedegen 
afweging gemaakt worden waarvoor deze worden gebruikt. Door uitbesteding wordt er een minder groot beslag 
gelegd op de financiEile middelen van het bedrijf en is er ruimte voor investeringen, zoals investeringen in het 
ontwikkelen van kerncompetentie. 

Daarnaast hebben organisaties te maken met financiEile risico·s. Op het moment dat een organisatie investeert in 
productiemiddelen, is het kapitaal dat hiervoor aangewend wordt, voor lange tijd vastgelegd. Het risico be staat 
dat deze investering niet wordt terugverdiend. Dit risico lopen organisaties niet als ze kiezen voor uitbesteding. 

Verder kan door uitbesteding de beheersbaarheid van de kosten verbeteren. OrganisatieS kunnen vaste kosten 
variabel maken door middel van uitbesteden. Vaste investeringen. zoals investeringen in productiemiddelen, 
worden omgezet in tijdelijke contracten bij leveranciers. die ingetrokken kunnen worden als de desbetreffende 
diensten niet meer nodig zijn. dit maakt het uitgavenpatroon beter beheersbaar. 

Blj/age T.7 Organisatorische comp/exiteit 

Het uitbesteden van activiteiten kan de complexiteit binnen een organisatie verminderen. waardoor de 
bedrijfsvoering eenvoudiger wordq 14]. Daarbij moet echter wei bedacht worden dat het uitbesteden van taken 
niet inhoudt dat de taken verdwijnen. maar dat taken veranderen. De eindverantwoordelijkheid die de 
opdrachtgever heeft voor de kwaliteit en functionaliteit van het uitbestede product vergt nog steeds een actieve 
betrokken heid. 

Blj/age T.8 Risicobeheersing 

Het verschuiven van taken naar de markt, houdt automatisch in dat leveranders meer verantwoordelijkheden 
krijgen en ook meer risico's zullen moeten dragen. Een voordeel kan zijn dat risico's bij die partij komen te liggen 
die ze het beste kan beheersen, de leverancier zelf. Voor het overnemen van risico's wordt uiteraard een prijs in 
rekening gebracht, maar het schept ook zekerheid. Wederom moet door het verschuiven van de 
verantwoordelijkheid goede afspraken worden gemaakt over te leveren prestaties en de controle daarop. 

Blj/age T.9 Afnemende beheersbaarheid 

Bij het uitvoeren van werkzaamheden in eigen beheer is de beheersing vanzelfsprekend maximaal. ledereen die 
daartoe bevoegd is, kan op elk gewenst moment ingrijpen om het proces bij te sturen. Ais een taak wordt 
uitbesteed, voert de leverancier deze uit in overeenstemmlng met de gemaakte afspraken. Hiervan kan nlet 
worden afgeweken, aangezien de leverancier een eigen planning heeft en de uitbesteder daar geen invloed op kan 
ultoefenen. Dit houdt ook in dat de controle van de uitbesteder over het algemeen beperkt is tot het moment 
van levering. Mocht de opdrachtgever nlet tevreden zijn met het resultaat, dan kan aileen verwezen worden naar 
de vooraf gemaakte afspraken. De controlemiddelen zijn dus erg beperkt. Zeker bij overheidsopdrachten waarbij 
publieke verantwoordelijkheid komt kijken, moeten goede afspraken gemaakt worden over de te leveren 
kwaliteit en de controle- en bijsturingmogelijkheden. 

Het kan ook voorkomen dat de leverancier niet of niet volledig voldoet aan zijn verplichtingen. Dit kan 
betrekking hebben op de tijdigheid van de leveringen, de kosten of de kwaliteit van de geleverde goederen of 
diensten. Mocht dit voorkomen dan is een eerste vereiste te zorgen dat het bedrijfsproces van de opdrachtgever 
zo min mogelijk verstoord wordt. De angst van opdrachtgevers dat zoiets gebeurt zorgt er vaak voor dat zij 
moeite hebben de taken die overgedragen zijn aan de leverancier volledig los te laten. Het dubbel uitvoeren van 
bepaalde taken, doet echter de verwachte kostenbesparingen teniet. 
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BiJ'age T.' 0 Toenemende afhanke'iJkheid 
Zoals al genoemd. is het feit dat een organisatie voor een bepaalde activiteit afhankelijk wordt van de 
toeleverancier. een consequentie van het uitbesteden van deze activiteit. De afhankelijkheid is relatief groot als de 
toeleverancier moeili)k te vervangen is en wanneer deze een belangri)ke schakel in het voortbrengingsproces van 
de uitbesteder vormt. Van belang is dus te beki)ken hoe afhankelijk de uitbesteder wordt bij het uitbesteden van 
bepaalde activiteiten. Een voorwaarde voor succesvolle uitbesteding is dat uit te bested en taken door meerdere 
partijen moeten kunnen worden uitgevoerd. 

BiJ'age T.' , Afnemende strategische flexibiliteit 
Naarmate een organisatie meer taken uitbesteed. en men meer kennis en vaardigheden verliest, neemt de 
strategische flexibiliteit af. Het ontbreken van bepaalde vaardigheden kan de ontwikkeling van bestaande of 
nieuwe kerncompetenties die essentieel zi)n voor de toekomstige concurrentiekracht in de weg staan. De 
organisatie wordt zo beperkt in haar innovatievermogen en wordt gedwongen tegen hoge kosten de verloren 
vaardigheden weer eigen te maken om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen en weer vooraan in de 
concurrentiestrijd te komen. Tenminste, als de opdrachtgever nlet volledig afhankelijk wi! worden van haar 
leveranciers. Uitbesteden levert dus flexibiliteit op voor de korte termijn, maar levert gevaren op voor de 
flexiblliteit op langere termijn. 

BiJ'age T. '2 Taakverander;ng 
Het uitbesteden van werkzaamheden heeft ingrijpende consequenties voor de taken van het person eel van de 
uitbestedende organlsatle. De uitbestedende organisatie zal zich een andere rol moeten aanmeten. Het moet 
beschikken over voldoende inhoudeli)ke en contractuele c.q. procedurele kennis voor de opdrachtformulering en 
begeleiding van de opdrachtnemer en de toetsing van de resultaten. Dat zijn volledig andere vaardlgheden dan die 
nodig zi)n wanneer eentaak intern wordt uitgevoerd. 

Door de keuze om uit te bested en kunnen bestaande taken van het person eel vervallen en zullen nieuwe taken 
noodzakelijk zi)n. Hierdoor kan socia Ie weerstand onder het personeel ontstaan, zoals dat vaak het geval is bij 
(taak-)veranderingen. Het kan zelfs zo zijn dat een deel van het personeel overbodig wordt. Oplossingen hiervoor 
moeten meegenomen worden bij de uitbestedingplannen. 

BIJ'age T. '3 Onomkeerbaarheid 
De beslissing om over te gaan tot uitbesteding kan ingri)pend zi)n voor een organisatie. Er zi)n echter zelfs auteurs 
die wijzen op de onomkeerbaarheid van uitbestedingbeslissingen. Het verliezen van kennis en vaardigheden, het 
opnieuw vormgeven van de taken van medewerkers en management en de vertrouwensband die is opgebouwd 
met de leverander maken het nagenoeg onmogelijk een taak, nadat hij eenmaal is uitbesteed. weer zelf te gaan 
doen. Hierbij moet vooral gelet worden op het verlies van kerntechnologieen of multifunctionele vaardigheden. 
Het verlies van leervermogen op een vlak waar mogelijk concurrentievoordeel uit te behalen was, is niet meer te 
herstellen. Dit maakt een besluit tot uitbesteden een onomkeerbaar besluit. 
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Bijlage U T actische overwegingen bij uitbesteden 

Bron: Van lenel et al. (2005) 

Bljlage U.I Interne Context - Organ;sat;e 

I. Organisatiestructuur 
De organisatiestructuur is de verzameling van afdelingen waaruit de organisatie bestaat en de relaties tussen 
die afdelingen. De verzameling van afdelingen geeft aan welke taken de organisatie zelf kan uitvoeren. De 
relatie tussen de afdelingen bepaalt de samenwerking tussen de afdelingen. 

1. Organisatiecultuur 
De organisatiecultuur is het geheel van collectieve waarden en normen die organisaties van elkaar 
onderscheidt. De organisatiecultuur kan o.a. bepalen hoe werknemers omgaan met veranderingen en 
vernieuwingen. 

B;jlage U.2 Interne context - Financ;en 

3. Wenselijkheid private financiering 
Voor de investering van een project moet de publieke opdrachtgever een keuze maken tussen private 
financiering of zelf financieren. Ais de opdrachtgever niet over het benodigde kapitaal beschikt of dit niet kan 
vrijmaken. kan met private financiering het project toch uitgevoerd worden. Andere voordelen zijn dat een 
investering naar voren gehaald kan worden. wat vanuit maatschappelijke kosten en baten interessant kan zijn 
en dat financiers controle uitoefenen op de werkzaamheden. Mocht private financiering gewenst zijn dan kan 
voor een uitbestedingsvorm met een financieringscomponent gekozen worden. 

4. Toegepaste begrotingssystematiek binnen de organisatie 
Er kunnen grofweg twee begrotingssystematieken onderscheiden worden; het kasverplichtingenstelsel en het 
baten-lastenstelseL Sinnen het kasverplichtingenstelsel wordt in de begroting aileen gekeken naar het jaar 
waarin een uitgave wordt gedaan. Ais in een bepaald jaar een investering wordt gedaan en het kapitaalgoed 
wordt vip jaar lang gebruikt, dan komt het bedrag aileen in het jaar dat de uitgave is gedaan op de begroting 
te staan. Sinnen het batenlastenstelsel wordt afgeschreven op uitgaven die meerjarig nut hebben. Daardoor 
komen de kosten van kapitaaluitgaven gespreid ten laste van de begrotingen in die jaren waarin de 
investering tot gebruik leidt. Sij een kapitaalgoed dat vip jaar lang wordt gebruikt, wordt in elk van de vijf 
jaren de begroting belast met een vijfde deel van de investering. 

Bijlage U.3 Interne context - Be'eid 

S. Uitbestedingsbeleid 
Een opdrachtgever kan, vanuit strategische overwegingen, een uitbestedingsbeleid hebben ontwikkeld. Dit 
beleid kan voorschrijven in welke gevallen voor welke uitbestedingsvormen gekozen moet worden. 

6. Behoefte tot stimulering innovatie in de markt 
Publieke opdrachtgevers kunnen vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid behoefte hebben om de 
innovatie in de markt te stimuleren. De wijze van uitbesteden heeft invloed op de mate waarin het 
innoverend vermogen van de markt gebruikt wordt. 

7. Voorgeschreven producten, leveranciers of adviseurs 
Sinnen een organisatie kunnen ook producten. leveranciers of adviseurs worden voorgeschreven die de 
keuze voor uitbestedingsvormen be"invloeden. Door het voorschrijven van deze zaken wordt de 
ontwerpvrijheid van de opdrachtnemer beperkt. Dit kan de toepasbaarheid van geYntegreerde 
u itbestedingsvormen beperken. 

Bijlage U.4 Interne context - kenn;s, ervaring en capacite;t 

8. Kennis, ervaring en capaciteit binnen de organisatie om de werkzaamheden zelf uit 
te voeren 
Als een opdrachtgever werkzaamheden zelf wil uitvoeren, moet er genoeg person eel beschikbaar zijn die de 
kennis en ervaring hebben om de werkzaamheden uit te voeren. Mocht dit niet het geval zijn dan kan er 
extern personeel ingehuurd worden of moeten de werkzaamheden uitbesteed worden. 
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9. Kennis, ervaring en capaciteit binnen de organisatie om de uit te besteden 
werkzaamheden te controleren en te sturen 
Ais een opdrachtgever besluit om bepaalde taken uit te besteden, moeten deze taken ook gestuurd en 
gecontroleerd worden door de opdrachtgever. De opdrachtgever moet daarom over voldoende personeel 
beschikken die de kennis en ervaring hebben om de samenwerking met de opdrachtnemer te sturen en te 
controleren. 

Sijlage U.S Externe context - Markt 

10. Kennis en ervaring in de markt 
De opdrachtgever zal in moeten schatten in welke mate de benodigde proces- en productinhoudelijke kennis 
en ervaring in de markt aanwezig is. De aanwezigheid van vee I kennis en ervaring in de markt kan een extra 
stimulans voor uitbesteden zijn. Als ingeschat wordt dat er onvoldoende kennis en ervaring in de markt 
aanwezig is, zal de opdrachtgever de taken zelf moeten uitvoeren of kan hij ervoor kiezen dat via 
uitbesteding de kennis in de markt wordt ontwikkeld. 

I I. Capaciteit in de markt 
De opdrachtgever zal moeten inschatten of er marktpartijen zijn die de taken die hij voornemens is uit te 
besteden, kunnen en willen uitvoeren. Daarnaast is de marktsituatie van belang. om in te schatten of er 
sprake is van voldoende concurrentie. De mate van concurrentie wordt bepaald door de vraag-aanbod
verhouding in de markt. Bij een hoge mate van concurrentie zullen opdrachtnemers met een lagere winst- en 
risico-opslag genoegen nemen, waardoor de prijs zal dalen. 

12. Vertrouwen in de markt 
Bij uitbesteding is het vertrouwen tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer van be lang. Vertrouwen 
kan ervoor zorgen dat het contract niet te star wordt geinterpreteerd. maar er vanuit het contract een 
pragmatische samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer wordt ontwikkeld. Weinig vertrouwen 
bemoeilijkt de samenwerking tussen partijen. 

I 3. Bouwcultuur 
In het verlengde van vertrouwen kan ook de bouwcultuur worden genoemd. De bouwcultuur is het geheel 
van collectieve waarden en normen in de bouwsector. De heersende bouwcultuur geeft onder andere aan 
hoe partijen in de bouwsector omgaan met vernieuwingen en veranderingen. 

Sijlage U.6 Externe context - Politiek en Maatschapp;j 

14. Politiek en maatschappelijk draagvlak 
Elk bouwproject wordt gekenmerkt door een projectomgeving met verschillende partijen die de 
besluitvorming rond een project kunnen be'invloeden. Zo kunnen burgers bezwaarprocedures starten. moet 
er worden samengewerkt met overheidsinstanties voor vergunningverlening en is steun van politieke partijen 
voor het project benodigd. Een gering politiek en/of maatschappelijk draagvlak kan de besluitvorming ernstig 
bemoeilijken en vertragen. Daarom moet voor een goed verloop van het project bij de besluitvorming 
rekening gehouden worden met de belangen en doelstellingen van betrokken partijen in de projectomgeving. 

IS. Politiek besluitvormingtraject 
Het politiek besluitvormingstraject is het politieke proces wat een project moet doorlopen voordat er een 
politiek besluit over het project is genomen. Bij een groot politiek en maatschappelijk draagvlak zal dit traject 
sneller verlopen dan bij een gering draagvlak. 

16. Politieke dynamiek 
Een project wordt be'invloed door de karakteristieken van het politieke systeem. Na de verkiezingen 
verandert vaak de samenstelling van de coalitie. Politieke besluiten ziin daarom regelmatig beperkt houdbaar. 
Daarnaast kunnen standpuntveranderingen om te komen tot een politiek compromis veel onzekerheden 
voor het project met zich meebrengen. Marktpartijen kunnen de hiermee verbonden risico's niet of 
nauwelijks beheersen. Daarnaast ziin publieke opdrachtgevers terughoudend met het afsluiten van 
contracten met een lange contractduur. omdat men niet graag politieke besluiten neemt die een 
termijnoverschrijdende verbintenis tot gevolg hebben. 

Sijlage U.7 Exteme context - Wet- en rege/geving 

17. Ruimtelijke ordeningsprocedures 
am de ruimtelijke beslaglegging en vormgeving van een project vast te leggen, dienen ruimtelijke 
ordeningsprocedures doorlopen te worden (zoals tracewet-. MER- en bestemmingsplanprocedures). Ook is 
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de formele interactie met omwonenden, belangenorganisaties en het bevoegd gezag grotendeels in deze 
procedures vastgelegd. De uitkomst van de procedures heeft grote invloed op het project, zowel op het 
uiteindelijke product als het proces. 

18. Aanbestedingsregelgeving 
Om een opdrachtnemer te selecteren voor de uitvoering van een project van een publieke opdrachtgever 
moet een aanbesteding worden georganiseerd volgens voorwaarden die worden gesteld in de (Europese) 
aanbestedingsregelgeving. Op basis van drie belangrijke beginselen (het gelijkheids-, transparantie en 
concurrentiebeginsel) bepaalt de (Europese) aanbestedingsregelgeving de criteria voor selectie van een 
opdrachtnemer en de formele interactie tussen opdrachtgever en aanbieders tiJdens een aanbesteding. 

BiJlage U.8 Project Context - Prijs 

19. Gewenste beloningssystematiek 
De beloningssystematiek is de wijze waarop de verrekening plaatsvindt tussen opdrachtgever en 
opdrachtnemer. Dit kan o.a. gebeuren op basis van een vast bedrag, eenheidspriJzen en kostprijs. aij de 
beloningssystematiek is vooral de incentive voor de opdrachtnemer die ervan uitgaat belangrijk. 

20. Beste prijs/kwaliteit verhouding 
Prijs en kwaliteit kunnen moeilijk los van elkaar worden gezien. Verandering van de prijs kan immers leiden 
tot verandering van de kwaliteit. Het gaat erom de prijs/kwaliteitsverhouding van een uitbesteding te 
optimaliseren. Idealiter gebeurt dit door verhoging van kwaliteit bij een gelijkblijvende prijs, of door verlaging 
van de prijs bij een gelijkbliJvende kwaliteit. Meer discussie ontstaat wanneer men voor keuzes staat om 
tegen lagere kosten een lagere kwaliteit, of tegen hogere kosten een hogere kwaliteit te leveren. 

21. Gewenst betalingsritme 
Het betalingsritme geeft aan op welke wijze de betalingsmomenten over het project verdeeld zijn. Betalingen 
kan o.a. plaats vinden op basis van verwerkte hoeveelheden in een bepaalde peri ode of op basis van 
oplevering van deelproducten. 

22. Gewenste prijszekerheid 
De mate van prijszekerheid hangt in grote mate van af van het risicoprofiel en de risicoverdeling tussen de 
opdrachtgever en opdrachtnemer. aij veel onzekerheden zal er een beperkte prijszekerheid zijn. Ais de 
opdrachtnemer veel risico's op zich neemt, ontstaat er meer zekerheid over de prijs van het project. De 
prijs kan echter wei stijgen. wanneer de opdrachtnemer deze risico's zal moeten prijzen. 

23. Transactiekosten in verhouding met de levenscycluskosten 
aij de afweging tussen de verschillende uitbestedingsvormen moeten de transactiekosten meegenomen 
worden. De transactie van een geYntegreerde uitbestedingsvorm is complexer en leidt tot hogere 
transactiekosten. Deze hogere transactiekosten moeten door besparingen op de levenscycluskosten van het 
project goed gemaakt worden. 

Bijlage U.9 Project context - Tijd 

24. Fasering van het project 
Een project kan uit verschillende deelprojecten bestaan die op verschillende tijdstippen uitgevoerd worden. 
aij onzekerheid over de fasering van deze deelprojecten zal de opdrachtgever eerder zelf de coordinatie en 
afstemming willen bepalen. 

25. Doorlooptijd tot aan oplevering 
Projecten moeten binnen de beschikbare tijd gereed komen. Ais de beschikbare tijd niet toereikend is, kan 
dit worden opgelost door het ontwerp gelijktijdig met de uitvoering te laten verlopen. Dit is mogelijk bij 
geYntegreerde uitbestedingsvormen. HierbiJ moet wei rekening gehouden worden met een langere 
aanbestedingsperiode voor gei'ntegreerde uitbestedingsvormen. 

26. Gewenste tijdzekerheid 
De mate van tijdzekerheid hangt grotendeels af van het risicoprofiel en de complexiteit van het project. Bii 
veel risico's en een hoge complexiteit zal er minder zekerheid over het behalen van de opleverdatum 
bestaan. 

27. Fase waarin project zich bevindt bij contractering 
Uitbesteding vindt (vrijwel) nooit plaats aan het begin van een project. Zo kan het voorkomen dat op het 
moment van uitbesteden het ontwerpproces al grotendeels is doorlopen. 
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28. Gewenste contractduur 
Veel opdrachtgevers willen zich niet voor een langere periode aan een partij binden. De behoeften van de 
opdrachtgever kunnen over enkele jaren veranderd zijn. Daarnaast willen publieke opdrachtgevers vaak geen 
beslag leggen op de budgetten van toekomstige bestuurders. 

8ijlage U.I 0 Project context - Kwaliteit 

29. Kwaliteitsgarantie 
Bij build wordt de kwaliteit van het product vastgelegd door middel van technische eisen in het bestek en 
tekeningen. Vervolgens kan door middel van toezicht gecontroleerd worden op het gebouwde aan de 
vastgelegde technische eisen voldoet. Bij ge"integreerde uitbestedingvormen wordt er meer nadruk gelegd op 
functionele eisen ten aanzien van kwaliteit in plaats van technische specificaties. Bij de opdrachtnemer komt 
hierdoor meer nadruk te liggen op het kwaliteitsborgingproces, omdat hij richting de opdrachtgever moet 
kunnen aantonen dat hij voldoet aan de functionele specificaties. Voor de opdrachtgever is de uitdaging om 
ontwerp en uitvoering te beoordelen op basis van functionele eisen. 

8ijlage U.II Project context - Invloed van de opdrachtgeve 

30. Detailniveau van de vraagspecificatie 
De vraagspecificatie van een project kan gebaseerd worden op technische eisen of op functionele eisen. De 
opdrachtgever moet nagaan welk soort eisen voor het project het best voldoen. Bij functionele eisen bestaat 
er meer ontwerpvrijheid voor de opdrachtnemer, dan het geval is wanneer de opdrachtgever technische 
eisen stelt. 

3 I. Invloed op het project 
Door voortschrijdend inzicht en veranderende behoeften kunnen de eisen en wensen van de opdrachtgever 
ten aanzien van het eindresultaat gedurende het project veranderen. De opdrachtgever moet bepalen in 
welke mate hij de mogelijkheid wil openhouden om tijdens het bouwproces veranderingen aan te brengen in 
zijn eisen en wensen. Bij geYntegreerde uitbestedingsvormen zal de opdrachtgever moeten nadenken over de 
gewenste acceptatieprocedure van de ontwerpen van de opdrachtnemer. Als de opdrachtgever veel invloed 
op het ontwerp wil hebben, zal hi; ook ontwerprisico's naar zich toe trekken. Daarnaast kan het zijn dat de 
opdrachtgever eisen stelt ten aanzien van het uitvoeringsproces. Deze eisen kunnen o.a. betrekking hebben 
op de logistiek, planning en beperking van de over last voor omgeving. 

32. Bevoegdheid van de projectorganisatie binnen de eigen organisatie 
De projectorganisatie moet binnen de organisatie van de opdrachtgever worden geplaatst. De 
projectorganisatie zal naar de moederorganisatie van de opdrachtgever moeten rapporteren. Verder moet 
de beslissingsbevoegdheid, het mandaat, van de projectorganisatie worden vastgelegd. 

8ijlage U.12 Project context - Complexiteit 

33. Productcomplexiteit 
De mate waarin een project technologisch vooruitstrevend en/of het aantal onderdelen waaruit het project 
bestaat bepaalt de productcomplexiteit. 

34. Procescomplexiteit 
De procescomplexiteit wordt o.a. groter naar mate het project meer raakvlakken heeft met andere 
projecten, er vee I omgevingsonzekerheden bestaan en er veel actoren bij het project betrokken zijn. Bij een 
hoge procescomplexiteit is de kans op ontwerpwijzingen en wijzigingen in de uitvoering groter. Bij een hoge 
procescomplexiteit is het vanuit haar publieke verantwoordelijkheid gewenst dat de opdrachtgever meer 
direct invloed houdt op het project. Dit kan bijvoorbeeld door samen met de opdrachtnemer een alliantie 
aan te gaan. 

35. (Gewenste) scope van het project? 
Bij de bepaling van de juiste scope moet eerst gekeken worden naar mogelijke schaalvoordelen. 
Schaalvoordelen kunnen worden bereikt door gelijksoortige opdrachten samen te voegen, projectfases te 
integreren of meerdere aspecten (bijvoorbeeld financiering) te betrekken. Door schaalvoordelen te creiken 
wordt verwacht dat marktpartijen tot scherpere aanbiedingen worden gestimuleerd. Hierbij moet er wei op 
gelet worden dat er voldoende partijen het project aan kunnen, zodat er voldoende concurrentie bestaat om 
ook daadwerkelijk scherpe biedingen te bewerkstelligen. Tegenhanger van de schaalvoordelen is de 
projectcomplexiteit, deze neemt toe bij een grotere schaal. 
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36. Optimalisatiepotentieel voor de opdrachtnemer 
Als de opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het ontwerp kan door value-engineering het ontwerp 
geoptimaliseerd worden. Het project kan ook van dien aard zijn dat er mogelijkheden zijn voor 
opdrachtnemer om vanuit zijn specifieke kennis het ontwerp te optimaliseren en daarmee de prijs/kwaliteit 
verhouding van het project te doen stijgen. 

Sijlage U.13 Project context - Ris;co's 

37. Risicobeheersing 
Bij risicobeheersing is vooral de risicoallocatie van belang. Er kunnen risico's uit de ontwerp-, realisatie- of 
beheersfase zijn waarvan het vanuit het oogpunt van risicobeheersing gewenst is dat zij bij een marktpartij 
ondergebracht worden, waar de opdrachtgever juist zelf verantwoordelijk voor wil blijven of gezamenlijk 
gedeeld zouden moeten worden. De verdeling van risico's gebeurt vaak op basis van het principe dat risico's 
toegedeeld moeten worden aan de partij die deze het meest kostenefficient kan beheersen. Daarnaast kan 
het zijn dat de publieke opdrachtgever sommige risico's vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid 
het liefst zelf wil beheersen. 
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Sij'age V Gernterviewde partijen 

Onderwijs 

HBOIWO 

UvT 
TUle 
Avans 

I Fontys 

PO 

Tilburg 
Den Bosch 
Rotterdam 

Woningcorporaties 
Corporaties 

Tiwos 
Trudo 
L'escaut 
Domein 

TBVWonen 
Wonen Breburg 

Ontwikke/ool'S 

Marsaki 
Kristal 

Publieke OGs 
Gemeentelijk 
Den Bosch 
Middelburg 
Tilburg 

Eindhoven 

Anders 

AMOLF 

Zorg 

Cure (ziekenhuizen) 
Gemini 
Amphia 
Meander Medisch Centrum 
Maxima MC 
UMCN 

Core (ouderenzorgJ 
Ananz 
SWE 
De Wever 
SVRZ 

Alfemeen 
Bouwcollege 
NVZ - werkgroep bouwende 
ziekenhuizen 

CROEP 

• 

Dhr. Hendriks 
Dhr. van Happen 
Dhr. Jansson 
Dhr. De Vetten 
Dhr. Houben 

Dhr. Dankers 
Dhr. van Goor 
Dhr. van Noordennen 

Dhr. van der Meulen 
Dhr. Goijaerts 
Dhr. van Beekhuizen 
Dhr. Zeelen 
Dhr. Nooij 
Dhr. van der Westen 
Dhr. Harbers 

Dhr. de Baar 
Dhr. Schuitemaker 

Dhr. Prinsen 
Dhr. Griep 
Dhr. Middeljans 
Dhr. Michels 
Dhr. van Wijk 

Dhr. Kersten 

Dhr. Visser 
Dhr. van Vliet 
Dhr. Trip 
Dhr. Brands 
Dhr. van Baal 

Dhr. van Haaren 
Dhr. van der Sanden 
Dhr. Snoeren 
Dhr. Steehouwer 

Dhr. Vijverberg 

Dhr. Windhorst 

Directeur dienst facilitaire bedrijven 
Manager dienst huisvesting 
Senior project manager - projectbureau huisvesting 
Manager vastgoed 
Lid Raad van Bestuur, portefeuille huisvesting 

Projectmanager afdeling vastgoed 
Medewerker team accommodaties, afdeling j&O 
Accountmanager onderwijshuisvesting, JOS 

Bestuurder/directeur 
Directeur vastgoed 
Directeur 
Sectormanager vastgoedontwikkeling a.i. 

Projectleider 
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Directeur Volkhuisvestingsbeleid, Vastgoed- en productontwikkeling 

Directeur 
Bedrijfsunit manager 

Projectleider, dienst stadsontwikkeling 
Beleidsmedewerker bouwen en wonen 
Coordinator afdeling vastgoed 
Medewerker afdeling vastgoed 
Hoofd sector vastgoed 

Bedrijfsingenieur - Projectleider nieuwbouw 

Manager bureau nieuwbouw 
Senior projectleider onroerend goed en beheer 
Manager projectbureau nieuwbouw 
Manager vastgoed en huisvesting 
Directeur bedrijf huisvesting 

Zorgzonemanager 
Projectmanager huisvestingsbureau 
Hoofd facilitaire dienst 
Adviseur huisvesting 

Hoofd afdeling care 
Beleidsadviseur zorg 
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Bijloge W Leidroodlvrogenlijst Interview 

Sijlage W.I Souwopdrachten 

Afgeronde opdrachten 
• Wat zijn de meest recente afgeronde bouwopdrachten die u heeft laten uitvoeren? 
• Verbouw of nieuwbouw? 
• Hoe groot waren deze projecten? Oppervlakte/Financieel 
• Welke partijen waren daar bij betrokken en welke functies hadden deze partijen? (overheid, 

ingenieursbureaus, adviesbureaus etc.)? 
• Op wat voor manier kon u invloed uitoefenen? 

lopende opdrachten 
• Zijn er op dit moment lopende bouwopdrachten die u laat uitvoeren? 
• Verbouw of nieuwbouw? 
• Hoe groot zijn deze projecten? Oppervlakte/Financieel 
• Welke partijen zijn daar bij betrokken en welke functies hebben deze partijen? (overheid. 

ingenieursbureaus. adviesbureaus etc.)? 
• Op wat voor manier kan u invloed uitoefenen? 

Toekomstige opdrachten 
• Zijn er plannen voor bouwopdrachten die u laat uitvoeren? 
• Verbouw of nieuwbouw? 
• Hoe groot worden deze projecten? Oppervlakte/Financieel 
• Welke partijen zijn/worden daar bij betrokken en welke functies hebben deze partijen? (overheid, 

ingenieursbureaus. adviesbureaus etc.)? 
• Op wat voor manier kan u invloed uitoefenen? 

Sijlage W.2 Souwprocesadvies I Souworganisatievormen. 

• Wat is het beeld dat u heeft bij bouwprocesadvies? 
• Wat is het beeld dat u heeft van bouworganisatievormen/contractvormen? 
• Is dit een onderdeel van bouwprocesadvies? Of komt dit op een ander moment in het project aan 

de order 
• Kijkend naar onderstaand schema. Welke vorm heeft u toegepast bij recentelijke 

bouwopdrachten? 

Figuur 32: Globale weergave van mogelijke bouworganisatievormen/contractvormen. (Bran: CBZ 2006) 

• Bent u bekend met de voor- en nadelen van de verschillende bouworganisatievormen I 
contractvormen? (bijlage met voor- en nade/en meegestuurd) 

• Zou u overwegen een andere (meer innovatieve) bouworganisatievorm/contractvorm te kiezen 
bij een toekomstig project? Waar hangt dit vanaH 

• Zou u daar zelf (als opdrachtgever) een gedegen keuze in kunnen maken? 
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• In welke fase van een project komt deze materie volgens u aan de ordel 

8iJlage W.3 Adviseurs Op het gebied van bouworgonisatievormen 

• Maakt u in het algemeen gebruik van externe adviseurs? 
• Wanneer kiest u ervoor om niet meer aileen de eigen kennis te gebruiken, maar anderen in te 

schakelen voor het nemen van beslissingen? 
• Wat zijn uw motieven om een adviseur in te schakelen? 

o KennislExpertise van adviseur 
• Weet de adviseur waar hij het over heeft? 
• Is de adviseur een uitstekende bron voor informatie? 
• Weet de adviseur genoeg van de materiel 

o Vertrouwen in adviseur 
• Gelooft u ad vies van adviseur 
• Blijft de tussenpersoon eerlijk ondanks eigen belangl 
• Maakt u zich zorgen over het zaken doen met uwadviseurs? 
• Kunt u uw adviseurs volledig vertrouwen? 
• Zal de adviseur tegen u Iiegenl 

o Attitude van u als opdrachtgever 
• Wilt u iemand z'n mening vragen? 
• Heeft u weinig tijd om het zelf uit te zoekenl 
• Vindt u de materie te complex? 
• Heeft u (als opdrachtgever) te weinig kennis van het onderwerp? 
• Vertrouwen in adviseur 

• Zoekt u bij het keuzeproces voor bouworganisatievormen extern advies? 
o Zo ja, wanneer in het proces zoekt u advies op dit gebied ? 
o Zo ja, hoe zou u een extern adviseur zoeken? 
o Zo ja, waar moet deze adviseur aan voldoen? 
o Zo ja, wat voor type adviseur is dit (bv. architect. ingenieursbureau, 

organisatieadviesbureau, bouwprocesadviesbureau o.i.d.)? 

o Zo nee, waarom nietl 
o Zo nee, zou een adviseur wei nuttig kunnen zijn op dit gebiedl 
o Zo nee, welke stappen zou u dan ondernemen om tot een afgewogen keuze te 

komen? 

• Maakt u bij de keuze van adviseurs per project nieuwe keuzes of werkt u met 
voorkeursadviseurs? 

8iJlage W.4 Mate van professionaliteit opdrachtgeverschap. 

• Kennis en vaardigheden (eens, neutraal, oneens) 
o Heeft u een beter kosteninzicht dan bouwbedrijven? (Nu en Toekomst) 
o Bent u in staat zelf projecten te ontwikkelen? (Nu en Toekomst) 
o Bent u uitstekend in staat zelf offertes te beoordelen (Nu en Toekomst) 
o Bent u in staat over prijs te onderhandelen (Nu en Toekomst) 
o Bent u in staat werk van aannemers te beoordelen (Nu en Toekomst) 
o Bent u staat bouwprojecten te managen (Nu en T oekomst) 
o Heeft u een strategische visie op inkopen en/of aanbesteden (Nu en Toekomst) 
o Kunt u prestaties aannemers registreren (Nu en Toekomst) 
o Heeft u zelf een bouwdienst (uitvoerende capaciteit) (Nu en Toekomst) 

• Innovatiegerichtheid (eens, neutraal, oneens) 
o Hecht u belang dat gehecht wordt aan de innovatiegerichtheid van 

aannemers/uitvoerende partijen? (Nu en Toekomst) 
o Staat u open voor initiatieven van bouwbedrijven? (Nu en T oekomst) 
o Is uw aanbestedingsbeleid/inkoopbeleid aileen gericht op laagste uitvoeringskosten? 

(Nu en T oekomst) 
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o Houdt u in uw aanbestedingsbeleid/inkoopbeleid rekening met levensduurkosten? 
(Nu en Toekomst) 

o Let u bij aanbestedingen/inkopen op duurzaamheid? (Nu en Toekomst) 

8ijlage W.S 8esluitvormingsproces 

Fasen in het besluitvormingsproces 
• Op welk moment neemt u zakelijke beslissingen op het gebied van projectontwikkeling? Welke 

stappen onderneemt u? Hoe werkt dit bij de keuze tussen bouworganisatievormen? 
• In welke fase vraagt u advies? Tijdens de behoefteverkenninglinformatie zoektochtlweging van 

alternatieven? 
a. Behoefteverkenning 
b. Zoeken naar informatie (alternatievenlafweging etc) 

o Op welk moment denkt u bij een bouwopgave na over de inrichting van de 
organisatie? Wat is daarvoor de aanleiding? 

o Welke stappen onderneemt u om de organisatie goed in te richten? 
o Bent u wei eens op zoek naar informatie over voor en nadelen van verschillende 

(innovatieve) organisatievormen? Hoe doet u dit dan? 
o Welke informatie gebruikt u? Welke informatie ontbreekt ed 

c. Wegen van alternatieven (geen afwogen keuze is ook een alternatief) 
o Heeft u verschillende adviseurs overwogen om advies in te winnen? 
o Hoe maakt u de keuze tussen verschillende offertes van adviseurs? Wat zijn uw 

selectiecriteria? 

8esluitvorming aanstellen bouwprocesadvlseur 
• Wie is gemachtigd om een bouwprocesadviseur op het gebied van bouworganisatievormen aan te 

stellen binnen uw organisatie? 
• Stelt u uberhaupt wei eens een bouwprocesadviseur aan? En zo ja, in welke fase van een project? 
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8ijlage X Analyse professionaliteit opdrachtgevers 

Bron: Bi;lage JJ 
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8ijlage Y Spreiding professionaliteit naar sector 

Figuur 33: Spreiding professionaliteit zorgopdrachtgevers (bron: Tabel 17) 

Figuur 34: Spreiding professionaliteit (gemeentelijke) overheidsopdrachtgevers (bron: Tabel 17) 
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Figuur 35: spreiding prafessionaliteit onderwijsopdrachtgevers (bran: Tabel 17) 

Figuur 36: Professionaliteit woningcorporaties indusief ontwikkelaars (bron: Tabel 17) 
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Bijlage Z Analyse-tabellen rationaliteit 

Bron: Bijlage JJ 

Opdrachtgevertypel mg Totaal Zorg OnderwlJs Overheden Wonmgcorporattes 
Type I - Onprofessioneel 5 4 I 0 0 
Type 2 Gematigd professioneel 2 0 I 0 I 
Type 3 - Gering professioneel II 3 3 2 3 
Type 4 - Professioneel II 2 2 3 4 

....... --~ 

Tabel 18: Aantallen opdrachtgeyers Ingedeeld naar professlonahtelt 

Opdrachtgevertypel mg Totaal Bekend Onbekend 
Type 1- Onprofessioneel 5 I 4 
Type 2 - Gematigd professioneel 2 2 0 
Type 3 - Gering professioneel /I 8 3 
Type 4 - Professioneel /I /I 0 
;;;;..... . 
Tabel 19: Bekendheld keuzepalet bouworgamsatieyorrnen naar professlonaliteit 

Opdrachtgevertypenng Totaal Bekend Onbekend 
Zorg 9 6 3 
Onderwijs 7 4 3 
Overheid 5 4 I 
Woningcorporaties 8 8 0 
~~~~~-~ ... , .... 
Tabel 20: Bekendheld keuzepalet bouworgamsatleyormen naar sector 

Opdrachtgevertypenng Totaal irratlOneei RatlOneei 
Type 1 -Onprofessioneel 5 5 0 
Type 2 Gematigd professioneel 2 2 0 
Type 3 Gering professioneel /I 10 I 
Type 4 - Professioneel /I 6 5 

.... 

Tabel 21: Ratlonahtelt keuze bouworgamsatleyorm naar professlonahteit 

Opdrachtgevertypermg Totaal IrratlOneei Ratlonee! 
Zorg 9 7 2 
Onderwijs 7 6 I t-=-....... 

5 3 2 Overheid 

""oningcorpor~ties 8 7 I 
Tabel 22: Rationahtelt keuze bouworgamsatlevorm naar sector 

RatlOneel,maa( 
Opdrachtgevertypermg Totaa/ Ratlonee! feJte/l)k 

Ifrat/onee/ 
Type I - Onprofessioneel 5 0 0 
Type 2 - Gematigd professioneel 2 0 0 
Type 3 - Gering profession eel /I I 0 
Type 4 - Professioneel II 5 2 
~ .........•. 

Tabel 23: BeleYlng keuze voor bouworgamsatlevorrn naar professlonahtelt 

irratlOneel met IrratlOneel, want 
bekendheJd onbekend met 
keuzeplet keuzepalet 

I 4 
2 0 
7 3 
4 0 
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Bijlage AA Analysetabellen advisering 
Bron: Bijlage JJ 

Opdrachtgevertypenng Totool Aileen technlsch odVles 
Type I - Onprofessioneel 5 I 
Type 2 - Gematigd professioneel 2 I 
Type 3 - Gering professioneel /I 5 
Type 4 - Profession eel /I 4 

Tabel 24: Gebrulk type advles naar professlonahtelt 

Opdrochtgevertypenng Towal Aileen technisch odvles 
Zorg 9 4 
Onderwljs 7 0 
Overheid 5 0 
Won ingcorporaties 8 7 

Tabel 25: GebrUlk type advles naar sector 

T evens procesodvles 
4 
I 
6 
7 

Tevens procesodvles 
5 
7 
5 
I 

M-60 

Opdrochtgevertypenng Tatoo! Wei bouworganlsatlevormadvles Geen bouworgol1lsotlevormadwes 
Type I - Onprofessioneel 5 3 2 
Type 2 - Gematigd professioneel 2 I I 
Type 3 - Gering professioneel /I 6 5 
Type 4 - Professioneel /I 2 9 

Tabel 26: Gebrulk bouworganlsatlevormadvles naar professlOnalitelt 

Opdrachtgevertypenng Totoa! Wei bouv> organlsatlevormadvles Geen bouworganlsatlevormadvles 
Zorg 9 3 6 
Onderwijs 7 4 3 
Overheid 5 4 I 
Woningcorporaties 8 f 7 

Tabe127: Gebrulk bouworgamsatlevormadvles naar sector 

Opdrachtgevertypermg Towal 
Kenl1lS en 

Capacitelt 
Kenl1ls en vaardlgheden I 

Oveng 
"-

vaardlgheden CapaC/telt 
Zorg 9 4 I 3 I 
Onderwijs 7 2 I 3 I 
Overheid 5 I 0 4 0 
Woningcorporaties 8 3 0 4 I 

Tabel 29: Reden advles naar sector 

Opdrachtgevertypenng Totoal Voorkeursadviseur Aanbestedmg (Persoon) Aanbestedmg (Bureau) 
Type I - Onprofessioneel 5 
Type 2 - Gematigd profession eel 2 
Type 3 - Gering professioneel /I 
Type 4 - Professioneel /I 

............ --.- ....... 
Tabel 30: Hatlef adviseur naar professlonahtelt 

Opdrachtgevertypenng Totoal 
VoorkeursadVlseur 

Zorg 9 4 
Onderwijs 7 0 
Overheid 5 0 
Woningcorporaties 8 7 

Tabel 3 I: Hotlef advl5eur naar sector 

GRO[P .. 

3 
I 
3 
4 

Aanbestedmg 
(Persoon) 

I 
3 
2 
0 

I 
I 
3 
2 

Aanbestedmg 
(Bureau) 

4 
4 
3 
I 

I 
0 
5 
5 
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8ijlQge CC Rolindelingen VQn Qdv;seurs 

Bljlage CC. I Jungermann (1999) 

De eerste indeling van Jungermann (1999) geeft aan dat de rol van de opdrachtgever afhankelijk is van 
de achtergrond van de opdrachtgever/besluitvormer, waarbij kennis op de gebieden van de 
adviesmaterie en besluitvorming leidend is. 

• De besluitvormer is expert op het gebied van het besluitvormingsproces en van de materie. In dit geval zal 
er aileen een adviseur aan te pas komen, als er een gebrek aan tijdlcapaciteit is. 

• De besluitvormer is expert op het vakgebied, maar geen expert in de besluitvorming om tot een keuze te 
komen. Hierbij is de adviseur, een procedure/e expert. Het besluit zal echter door de besluitvormer ze/f 
gemaakt worden. 

• De besluitvormer is zowel geen expert in het vakgebied, als expert op het gebied van het proces om tot 
een besluit te komen. Dit type besluitvormer neemt in eerste instantie zelf niet de beslissing. Dit type 
besluitvormer verwacht een substantiele aanbeveling van de adviseur. De adviseur wordt in dit geval meer 
de echt bes/uitvormer. 

Bijlage CC.2 Schein (2005) 

De tweede indeling van Schein (2005) stelt dat er drie hoofdrollen te onderscheiden zijn die een 
adviseur in kan nemen. Deze rollen komen in grote mate overeen met de rollen die Jungermann 
(1999) schetst. Het gaat om de volgende rollen: 
• De rol van expert (inhoude/ijke rol) 
• De rol van hand/anger (arts-patient rol) 
• De ro/ van procesbege/eider (procesadviseur of partner rol) 

Bij het expertmodel gaat het vooral om het overdragen van kennis, in de rol van handlanger stelt 
adviseur een diagnose van het probleem met een bijbehorende oplossing. Tenslotte is een adviseur in 
de rol van procesbegeleider, vooral van toepassing op verandertrajecten binnen de organisatie van de 
opdrachtgever. De onderstaande figuur vat deze toelichting samen. 

Proce,begeleiderl 
procesadviseur 

~====> Procesbenadering 

Figuur 38: Adviseurrollen en benaderingen (Schein, 200S) 

Expertro/ 
Ais een opdrachtgever een adviseur in de rol van expert inhuurt, koopt de opdrachtgever informatie 
en kennis waarover hij zelf niet beschikt. In dit geval is het wei noodzakelijk dat de opdrachtgever zich 
bewust is welke informatie ontbreekt en welke adviseur er nodig is om deze informatie boven water 
te halen. Volgens Schein (2005) heeft de expertrol de volgende eigenschappen: 
• fen inactieve ro/ van de opdrachtgever 
• De 'macht' in het adviestrajea ligt bij de adviseur 
• S/echts beperkte onderlinge communicatie 
• Gebrek aan commitment van de opdrachtgever aan het advies vormt vaak een prob/eem. 

Handlangerrol 
De rol van handlanger houdt in dat de opdrachtgever zelf al een beslissing heeft genomen om het 
probleem op te lossen. De adviseur wordt in dit geval ingehuurd om de oplossing uit te werken en te 
implementeren. lets genuanceerder houdt dit in dat de opdrachtgever weet dat er iets fout zit in de 
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organisatie en dat men daar een adviseur bij haalt om dit probleem op te lossen (arts-patient). 
Kenmerken van deze rol zijn volgens Schein (2005): 
• Een re/avef pas sieve rol van de adviseur 
• De 'macht' ligt bij de opdrachtgever 
• S/echts beperkte onderlinge communicatie 
• De nauwkeurigheid van de diagnose door de opdrachtgever vormt vaak een prob/eem. 

Procesbege/eiderlprocesadviseur 
De derde rol die Schein (2005) schetst is de rol van procesbegeleider of procesadviseur. Hierin helpt 
de adviseur de opdrachtgever bij het oplossen van het probleem door expert kennis te koppelen aan 
de kennis van de opdrachtgever. In dit geval weet de opdrachtgever niet gelijk waar het probleem ligt. 
De adviseur zal de opdrachtgever begeleiden om zelf te ontdekken waar men behoefte aan heeft. Men 
stelt als adviseur samen met de opdrachtgever de diagnose en uiteindelijk ook de oplossing van het 
probleem. Men probeert op deze manier diagnostisch en probleemoplossend vermogen over te 
brengen op de opdrachtgever. zodat deze in de toekomst zelf problemen kan oplossen. Kenmerken 
van de rol als procesbegeleider zijn: 
• De opdrachtgever en adviseur in een actieve, afhanke/ijke rol 
• Bilatera/e besluitvorming 
• Frequente wederzijdse communicatie 
• Opdrachtgevers die deze rol niet gewend zijn, zien hierin een bepaald onvermogen of zelfs tegenwerking 

van de adviseur. 

Bijlage CC.3 Kubr (1996) 

Een derde indeling wordt gedefinieerd door Kubr (1996). Deze indeling heeft veel raakvlakken met de 
indelingen van Jungermann (1999) en Schein (2005). De indeling van Kubr (1996) onderscheidt echter 
meerdere rollen die een adviseur kan innemen. Kubr (1996) gaat er vanuit dat de rollen bepaald 
worden door twee verschillende categorieen onderscheid tussen type adviseurs. Aan de ene kant is 
dat de categorie waarin inhoud (content) tegenover proces (process) wordt zet. De tweede categorie is 
de opdeling tussen directief en non-directie(. 

De adviseur die zich focust op de inhoud, heeft al kenmerken dat deze expertise verstrekt 
(bijvoorbeeld informatie) en een specifieke dienst levert (bijvoorbeeld het ontwerp van een nieuw 
systeem). Daartegenover staat de adviseur die zich focust op het proces is volgens Schein (2005): "a set 
of activities on the part of the consultant that helps the client to perceive, understand, and act upon the 
process events that occur in the dient's environment", Er is volgens Kubr (1996) een herkenning bij 
adviseurs dat zowel inhouds- als procesadvies complementair aan elkaar is, waardoor adviseurs op beide 
gebieden vaardigheden ontwikkelen. 

Er is naast de opdeling in inhoudsadvies en procesadvies, volgens Kubr (2006) de opdeling tussen directief 
en non-directief advies te maken. Deze opdeling wordt in bijlage Bijlage CC.3 zichtbaar gemaakt. 
Vergelken met de indelingen van Jungermann (1999) en Schein (2005) worden er nog een aantal rollen 
toegevoegd. Er wordt bijvoorbeeld vanuit gegaan dat een adviseur ook als trainer van kennis en 
vaardigheden kan optreden. Dit komt enigszins overheen met de rol als procesbegeleider, waarbij 
men een organisatie intern wil veranderen en een organisatie dus iets wil aanleren. De indeling van 
Kubr (1996) luidt verder als voigt: 

• Reflector 
• Proces specialist 
• Feitenvinder 
• A/ternatieven identificeerder 
• Medewerker in prob/eemoplossing 
• Trainer I Beoorde/aar 
• Technische expert 
• Advocaat I verdediger I bepleiter 
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Figuur 39: Type en niveau van adviseuractiviteit YS. opdrachtgever (Antal en Krebsbach.Gnath, 1998) 

8;jlage CC.4 Nees en Greiner (1985) 

Een vierde indeling van rollen voor een adviseur komt van Nees en Greiner (1985). Binnen deze 
indeling is de achtergrond van de adviseur bepalend voor de rol van de adviseur. Deze is namelijk 
bebaseerd op de kennisbasis (knowledge base) van de adviseur. Nees en Greiner (1985) gaan er vanuit 
dat niet iedere adviseur dezelfde achtergrond heeft en dat deze achtergrond bepalend is voor het type 
advies dat men geeft. Naast de rol van de adviseur bepaalt deze kennisbasis uiteindelijk ook de focus 
van het advieswerk. Buijsrogge (2004) vat deze opdeling samen in Bijlage CCA, waarin de volgende 
rollen te onderscheiden zijn: 
• Mental adventurer 
• Strategic Navigator 
• Management Physician 
• Systems Architect 
• Friendly co-pilot 
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Researcher Planner Diagnostician Designer Adviser 

Approach to 
Statistical analysis 

Modelling of key 
Problem definition 

Implementation of 
board for project variables solutions 

CEO 

recommended Creative answers 
Future goals and Organizer and Administrative Needs of 

objectives leadership procedures CEO 

Greater efficiency 

Bijlage CC.S Baaij et al. (2003) 

De vijfde indeling van rollen is een recentere indeling van Baaij et al. (2003) en heeft te maken met het 
interne proces binnen de organisatie van de adviseur en het type advies wat de adviseur geeft. Deze 
rollen verdeling is gebaseerd op de eerdere tweedeling tussen exploratieadvies en exploitatieadvies. 
Het betreft dan ook een tweedeling tussen: De exploitatierol en de exploratierol. 

De belangrijkste attributen van de exploitatierol zijn: efficientie verbeteren, verfijnen en uitvoeren. Bij 
de exploratierol zijn de belangrijkste attributen: experimenteren, ontdekken en innoveren. Deze 
verschillende rollen eisen volgens Baaij et al. (2003) een aantal eigenschappen van het adviesbureau en 
hebben invloed op de concurrentiepositie van de opdrachtgever. 

Belangrijkste attributen van de rollen 

Exploitatierol Exploratierol 

Efficientie verbeteren. verlijnen en 
uitvoeren 

Experimenteren. ontdekken en innoveren 

.... --... --------------------------------------1 
Adviesbureaus associeren deze rollen met 

Interne vereisten voor adviesbureaus 
a. Capaciteiten voor het project 

b. Organisatie van het project 

c. Management van het project 

~I."oed _ de .... Ie. o. 
concurrentiepositie van de client in de 
bedrijfstak 

Invloed van roll en op 
concurrentiedynamiek van de bedrijfstak 
van de client 

Verspreiden van bestaande 'best
practice'-oplossingen 

I. primair is geinstitutionaliseerde 
kennis (kennismanagement) 
2. daardoor lagere eisen aan 
individuele adviseurs 

Mechanische structuur; 
hierarchische vorm 

'Classical management'; product 
gedreven 

Opheffing concurrentienadeel 

Toename van gelijkvormigheid van 
concurrenten 

Creeren van oplossingen die ook nieuw 
voor de bureaus zijn 

I. relatief hoge elsen aan adviseurs 
2. want ontwikkelen van nieuwe kennis kan 
niet via systemen 

Organische structuur; netwerk vorm 

'Postmodern management'; client gedreven 

Creatie van nieuw concurrentievoordeel; 
risico van lekkage van 
concurrentiegevoelige informatie 

T oename van ongelijkvormigheid van 
concurrenten 

Tabel 33: Twee conceptuele rollen van adviesbureaus en de interne vereisten daarvan (Baaij et al., 2003) 

Bijlage CC.6 Wright en Kitay (2003) 

Ten slotte is er een zesde indeling gemaakt door Wright en Kitay (2003). waarin men een 
onderscheid maakt op basis van kennis en organisatorische grenzen. De verschillende rollen van de 
adviseur zijn als voigt gedefinieerd: 

• Adviser 
• Provider 
• Partner 
• Implementer 
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Binnen deze opdeling wordt kennis opgedeeld in 'esoteric' (esoterisch/alleen voor ingewijden en 
deskundigen) en 'technical' (technisch). Bij esoterische kennis wordt gezegd dat adviseurs vaak stellen 
dat zij de enigen zijn die bepaalde geheime kennis hebben. Bij technische kennis is dit andersom. 
ledereen die er open voor staat en er tijd en moeite in wilt steken. kan deze kennis verkrijgen. 

De organisatorische grenzen worden aangegeven door de duur van de relatie tussen de 
opdrachtgever en de adviseur. Op deze manier ontstaat er een kwadrantenschema waarin Wright en 
Kitay (2003) de indeling maken die in bijlage Bijlage CC.6 wordt weergegeven. Er moet beseft worden 
dat een adviseur vaak niet in een hokje kan worden ingedeeld. 

Wright en Kitay (2003) stellen dat advisering steeds meer divers is geworden en dat individuele 
projeaen steeds variiken afhankelijk van het kennisverschil en de organisatorische grenzen tussen 
adviseur en opdrachtgever. Echter kan men als individuele adviseur niet onbeperkt tussen de 
verschillende rollen bewegen. ledere rol vereist namelijk specifieke competenties van de adviseur. 

Type of Knowledge 

Esoteric Technical 

Adviser Provider 

Insider Partner Implementer 

2003) 

Bijlage CC.7 Overzicht verschillende rolverde/ingen 

In Tabel 34 wordt een overzicht gegeven van de rollen die de verschillende auteurs schetsen. 

Auteur(s) 

T oevoeging aan organisatie Plaatsvervangende 
Jungermann (1999) van opdrachtgever i,v,m, Procedurele expert besluitvormer 

gebrek aan tijdlcapaciteit 

Schein (2005) Expert Handlanger Procesbege/eider 

Alternatieven 
Reflector Proces specialist Feitenvinder identificeerder 

Kubr (1996) -- r-"- Advocaat I 
Medewerker in Trainer I Beoordelaar Technische expert verdediger I 
probleemoplossing bepleiter 

Mental adventurer Strategic NaVigator Management Physican 
Systems 

Neis en Greiner (1985) ~ 
Archtitect 

ilot 

Baaij et al. (2003) Exploitatierol Exploratierol 
f----
Wright en Kitay (2003) Adviser Provider Partner Implementer i 
~ ........ --~ ... ~ 
Tabel 34: Overzlcht rolverdellngen adviseur 
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CROEl' rUle Technische Universiteit 
Eindhoven 

II University of Technology 

• • 
• • • • • • • • • • 
• • • • 
• • • • • • • • 
• • • 
• • 
• • • 
• • 
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8ijlage DO Rollenmatrix van opdrachtgever in adviseringstraject 

High 

Low 

Willingness to learn and cooperate 
with the consultant 

Low 

The Driven 

The image managers 

High 

The crisis 
managers 

The cooperative 
problem solvers 

rUle 

DD-67 
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Sijlage EE Prestatie-indicatoren van adviseurs 

Type of data Description 

Satisfactionl reaction Measures the satisfactionlreaction directly involved in the 
consulting intervention 

Learning 
............ ~ 

Measures the actual learning taking place for those individuals 
who must implement or support the process 

-
Implementationl application Measures the success of implementation and the utilization 

I-;;:- ... -
of the consulting intervention solution 

........... ~ 

Business impact Measures the change in the business impact measures 
directly related to the consulting intervention 

Return on Investment (ROI) Measures the actual cost versus benefits of the consulting 
intervention 

Intangible beneftts Measures important intangible benefits not utilized in the 
benefit-cost formula ( knowledge base. job satisfaction. work 
climate, cooperation, customer complaints, decisiveness etc.) 

.. ~ , ------------.... 

Tabel 35: Performance-indicators (De Caluwe en Stoppelenburg, 2003) 

rUle Technische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTechnology 

• • 
• • 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• • • • • • • 
• • • • • • 
• 
• • • • • 
• • • • 



• • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • 
• • • • • 
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8ijlage FF fffectiviteitcriteria 

Formele criteria 

AI 
A2 
A3 
A4 
AS 
A6 
A7 
A8 

• De mate waarin de doelen worden bereikt 
• De mate waarin een oplossing is gevonden voor het probleem 
• De mate waarin deskundigheid van de kant van de adviseur is ingebracht 
• De mate waarin vooraf gestelde taken worden uitgevoerd 
• De mate waarin het c1ientsysteem participeert in de opdracht 
• De mate waarin vereiste bronnen en middelen worden gebruikt 
• De mate waarin een gegeven tijdpad is gevolgd 
• De mate waarin een gegeven budget is gevolgd 

Inhoudelijke criteria ' 

81 
82 

83 

84 

85 

Proces criteria 

CI 
C2 
C3 
C4 

CS 
C6 

• De mate waarin er door het clientsysteem is geleerd 
• De mate waarin het c1ientsysteem dichter bij een beslispunt is gebracht; 

de mate waarin belangen dichter bij elkaar zijn gebracht 
• De mate waarin de samenwerkingfsfeer/wijgevoel is verbeterd; de mate 

waarin er een betere communicatie is 
• De mate waarin het clientsysteem doeltreffender/efficienter/planmatiger 

is gaan werken 
• De mate waarin er in het c1ientsysteem beweging I energie I creativiteit I 

kaderverruiming tot stand is gebracht 

• De mate waarin een specifieke methode is gebruikt 
• De mate waarin gaandeweg de aanpak wordt ontwikkeld 
• De mate waarin adviseur en c1ientsysteem gelijkwaardig zijn 
• De mate waarin de adviseur het c1ientsysteem concrete aanwijzingen 

geeft over wat moet gebeuren 
• De mate van frequente communicatie tussen adviseur en clientsysteem 
• De mate van betrokkenheid van adviseur en c1ientsysteem bij het 

advieswerk 

Tabel 36: Effectiviteitcriteria verdeeld naar subgroepen (De Caluwe en Stoppelenburg, 2002) 

rUle Technische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTecnnoiogy 
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8ijlage GG Rolmogelijkheden adviseur bij afweging bouworganisatievormen 

Type advies Achtergrond adviseur 

Figuur 42: Rolmogelijkheden bouwprocesadvisering bouworganisatievormen 

Frequentie 

rUle Technische Universiteit 
Eindhoven 
University ofTechnology 

• • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • 



• • • • • • • 
• • • 
• • • • • • 
• • • 
• • • • 
• • • • • • • • • • • 
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Bijlage HH Gei"nterviewde medewerkers Brink Groep 

Business Unit - Vastgoedadvies en Gebiedsontwikl<eling (VGO) 
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Bijlage II Vragenlijst interviews medewerkers Brink Groep 

Bijlage 11.1 Wie zit er tegenover me, wie ben ik en woo rom zitten we hier? 

• Voorstelronde. Wat is de voorlopige insteek van mijn onderzoek. 
• Op welke manier bent u in aanraking gekomen met de toepassing van ge'integreerde 

bouworganisatievormen en bijbehorende ge'integreerde contractvormen? 
• Wat is uw rol binnen Brink Groep hierin/hiermee? 
• Heeft u binnen Brink Groep te maken met het adviseren over welk type bouworganisatievorm er 

gekozen dient te worden? Of heeft u hier op een andere manier mee te maken? 
• Wat is uw algemene visie over innovatieve bouworganisatievormen en ge'integreerde 

contractvormen? 

Bijlage 11.2 Het huidige proces van acqu;sitie en de rol van Brink Groep bij de 
keuzebepallng van een bouworganisatievorm tiJdens dit proces. 

• Uit verschillende bronnen blijkt dat opdrachtgevers vaak een irrationele keuze maken voor een 
bepaalde bouworganisatievorm tijdens acquisitiefase. Kunt u dit beeld bevestigen? 

• Brink Groep zou graag in dat gat willen springen en een adviesfunctie willen aanbieden op dit 
gebied om de opdrachtgever tot een rationele keuze te laten komen. Kunt u zich hierin vinden? 

• Op welke manier bent u betrokken bij de acquisitiefase van nieuwe projecten? 
• Mits bekend met acquisitiefase, hoe gaat deze acquisitiefase in z'n werk? 
• Op wat voor manier komt Brink Groep in contact met opdrachtgevers? 
• Doet Brink Groep de goede dingen om tijdig aan tafel te komen bij opdrachtgevers om in een 

vroeg stadium advies uit te brengen? 
• Aan welke kant wordt vaak advies gegeven door BMHA? Opdrachtnemers- of opdrachtgevers 

zijde? Zijn hier verandering in te ontdekken? 
• Wanneer wordt BG uitgenodigd om advies aan te dragen? Vroeg in het traject? Hoe vroeg? 
• Dit zal hoogstwaarschijnlijk ieder project anders zijn. Kunt u daar voorbeelden van aangedragen? 
• Valt er in dat stadium nog te beslissen over de mogelijke bouworganisatievorm waarin het project 

georganiseerd wordt en de daarbij behorende mogelijke contractvormen? 
• Kan Brink Groep (BM-HA) op dit moment voorzien in de vraag van de opdrachtgever als deze 

vragen om advies op het gebied van keuzevorming voor een bouworganisatievorm? Dus kan men 
een stand-alone advies uitbrengen? 

• Is er genoeg kennis in huis? 

Billage 11.3 De rol van het R&D-team om kennisvergaring en kennisverspreiding over 
bouworganisatievormen en gei"ntegreerde contracten te vergroten. 

• Bent u bekend met het R&D-team en haar ontwikkelingen? Bijvoorbeeld de ontwikkeling van het 
keuzemodel? 

• Wat is uw mening over ontwikkelingen en insteek van R&D-team? 
• Heeft het R&D-team toegevoegde waarde voor het verbeteren van het dienstenpakket van BG? 
• Denkt u dat er een eenduidig beeld binnen BG bestaat over bouworganisatievormen en 

ge'integreerde contractvormen? Of is het beeld versnipperd? 
• Ziet u de ontwikkelingen van een keuzemodel als een praktisch inzetbare tool voor het geven van 

advies over bouworganisatievormen en geintegreerde contractvormen? Of als een PR-middel? 
• Kan dit eventueel gebruikt worden als praktische besluitvormingstool? 
• Er zijn concurrenten en andere deelnemers van het bouwproces die ook een dergelijk 

keuzemodel ontwikkeld hebben (Royal Haskoning, ballenbak; CROW/PSIBouw, leidraad 
aanbesteden; RGD, beslissingondersteuning model) Is dit een bezwaar? 

• Heeft een Brink Groep model toegevoegde waarde? 
• Waar zou nog meer aan gedacht moeten worden om als tools te ontwikkelen (denk aan 

workshops, cursussen, informatiesessies) 
• Wordt er genoeg aandacht binnen Brink Groep geschonken aan de veranderingen binnen het 

bouwproces op het gebied van innovatieve bouworganisatievormen en geintegreerde 
contractvormen? 

• Zien de medewerkers het be lang hiervan in? 
• Worden aile mogelijke belanghebbende personen hierin betrokken? 
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• Zo nee, moet dit verbeterd worden en wat valt hierin nog te verbeteren? 

Bijlage 11.4 Het toekomstige acquisitieproces mbt bouworganisatievormen 

• In wat voor adviesfunctie ziet u Brink Groep binnen nu en 10 jaar? 
• Geeft Brink Groep dan nog steeds zelfde adviezen? 
• Zijn deze veranderd richting advisering mbt bouworganisatievormen en ge"integreerde contracten? 
• Hoe spelen de verschillende businesunits een rol bij dit mogelijke veranderingsproces? En hoe ziet 

die rol van BM-HA eruit? 
• Hoe kan Brink Groep het acquisitieproces op het gebied van adviseren over 

bouwogranisatievormen en ge"lntegreerde contractvormen verbeteren? Hoe kan men zorgen dat 
potentiEile klanten zich bewust worden van de adviesdiensten die Brink Groep kan bieden? 

• Wat voor middelen zijn daarbij nodig? Referentieprojecten? Keuzemodel? Extra kennis op het 
gebied van organisatiekunde? 

• Is hier nog een markt voor gezien verschillende andere initiatieven van andere bedrijven? Of kan 
Brink Groep hierin uitblinken gezien de ervaringen uit het verleden? 
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