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ir. Rob Kersten van harte danken voor hun begeleiding vanuit Hevo. Door een kritische en vernieuwende blik hebben 
zij sturing gegeven aan het onderzoek. Tot slot wil ik dr. Schepers hartelijk danken. Dankzij het enthousiasme waarmee 
hij de marketing vakken heeft verzorgt ben ik uiteindelijk ook enthousiast geraakt. 

Een speciaal woord van dank wil ik richten aan mijn ouders en mijn vriendin die mij het gehele traject van maar liefst 
twee jaar en drie maanden altijd gesteund en geholpen hebben. Zonder hen was het niet mogelijk geweest mijn 
opleiding af te ronden en ik ben hen daarvoor dan ook bijzonder dankbaar. 

Ik wens u bijzonder veel plezier bij het lezen van deze scriptie.

Gert-Jan Houtepen
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SAMENVATTING

Aanleiding
In Nederland zijn voor het bouwen van een gebouw drie aanbodstrategieën te onderscheiden te weten traditioneel, 
industrieel en conceptueel bouwen. Zowel de vraagzijde als de markt waar vraag en aanbod voor gebouwen bij 
elkaar komen veranderen onder invloed van ontwikkelingen op demografisch-, economisch-, sociaal-, technologisch-, 
ecologisch en politiek/maatschappelijk vlak. De vraag naar een klantgericht aanbod dat klanten centraal stelt groeit. 

De industriële methode is steeds minder geschikt vanwege het aanbod gedreven karakter. De traditionele methode 
wordt in theorie steeds beter geschikt doordat deze de vraag als uitgangspunt neemt, echter is het aantal mogelijkheden 
overweldigend groot en verliezen klanten het overzicht. Beide methoden bieden geen passend antwoord op de vraag 
en de veranderingen. Conceptueel bouwen is een klantgerichte methode en lijkt in theorie de aanbodstrategie met de 
meeste potentie. Conceptueel bouwen wordt in de praktijk nog nauwelijks toegepast. De vraag rijst waarom dit niet 
het geval is. 

Ook bij scholen wordt conceptueel bouwen nauwelijks toegepast. Conceptueel bouwen zou in het bijzonder voor 
scholen een aantrekkelijke optie moeten zijn vanwege de gunstige prijs-kwaliteitverhouding. 

Onderzoeksvragen
In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Welke factoren van conceptueel bouwen zijn van invloed op het succes van conceptueel bouwen voor 
schoolgebouwen, in welke mate zijn zij dit en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aangaande de 
verbetering van het aanbod van conceptueel bouwen?

Om tot een antwoord voor deze hoofdvraag te komen worden in dit onderzoek de volgende drie deelvragen behandeld:

1 – Welke factoren van conceptueel bouwen zijn volgens de literatuur van invloed op het succes van conceptueel 
bouwen?
2 – In hoeverre zijn de in de literatuur gevonden factoren van toepassing op conceptueel bouwen voor scholen?
3 – In welke volgorde van belangrijkheid zijn de factoren die van toepassing zijn op conceptueel bouwen voor 
scholen van belang?

Onderzoeksopzet
Om tot de beantwoording van de onderzoeksvragen te komen is een kwalitatief exploratief onderzoek opgezet met 
directeuren/directrices van scholen in het primair- en voortgezet onderwijs als onderzoekseenheid. 

In dit onderzoek is eerst een literatuuronderzoek gedaan. Uit dit literatuuronderzoek zijn aandachtspunten naar voren 
gekomen waaruit vervolgens factoren zijn geformuleerd die volgens de literatuur van belang zijn voor conceptueel 
bouwen. Deze factoren zijn vervolgens middels gestructureerde interviews voorgelegd aan scholen in het primair 
onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) om te toetsen in hoeverre de in de literatuur gevonden factoren van 
toepassing zijn op conceptueel bouwen voor scholen. Tijdens de interviews is scholen gevraagd aan iedere factor een 
score tussen de 1 en 10 toe te kennen op basis van hoe belangrijk men de factor vindt. Niet alleen de score, maar 
ook de achterliggende gedachte is van belang. Door het houden van interviews kan actief worden doorgevraagd daar 
waar nodig. Op basis van de gemiddelde scores en de toelichting zijn conclusies getrokken. Tot slot zijn op basis van de 
conclusies aanbevelingen gedaan richting de aanbieders van conceptueel bouwen voor scholen.  

Literatuurstudie
In het eerste deel van de literatuurstudie is de context van de onderzoeksvragen nader toegelicht. Er blijken 
aandachtspunten naar voren te komen vanuit de ontwikkeling van de bouwsector, vanuit de trends en ontwikkelingen 
op demografisch-, economisch-, sociaal-, technologisch-, ecologisch en politiek/maatschappelijk vlak, vanuit de 
noodzaak tot innovatie in de bouw en vanuit het begrip klanten. In het algemeen is er sprake van een situatie op de 
markt waar klanten het voor het zeggen zouden moeten hebben. In de praktijk blijkt dit niet het geval te zijn. De vraag 
uit de markt blijkt niet eenduidig vast te stellen mede doordat de vraag onder invloed van verschillende trends en 
ontwikkelingen voortdurend verandert. Ook blijkt dat ‘de’ klant niet bestaat, wel zijn doelgroepen te onderscheiden 
en kunnen er bepaalde kenmerken worden toegekend. Om te komen tot een situatie waar het aanbod beter aansluit 
bij de vraag blijkt innovatie noodzakelijk te zijn. In de huidige situatie investeert de bouwsector te weinig in innovatie. 

Sa
m

en
va

tti
ng



VII

Daarnaast ligt de focus op het verbeteren van de efficiëntie in plaats van op het verbeteren van het aanbod voor 
klanten. 

In het tweede deel zijn de aanbodstrategieën traditioneel-, industrieel- en conceptueel bouwen met elkaar vergeleken. 
Er blijken aandachtspunten naar voren te komen vanuit de vergelijking tussen de drie methoden op vlak van het basis 
idee, waar kosten, tijd en risico liggen, waar het aanbod uit bestaat en voor welke doelgroep de methode geschikt is. 
Ook blijken er aandachtspunten naar voren te komen vanuit de vergelijking op vlak van de mate van flexibiliteit, de 
productiewijze, de samenwerking, de verplichting die de aanbieder aangaat, de markt waarvoor de strategie geschikt is, 
waar het initiatief ligt en op welke grond concurrentie plaatsvindt. Bij de vergelijking tussen de drie aanbodstrategieën 
blijken er zowel raakvlakken als verschillen te zijn. Conceptueel bouwen biedt op papier de beste kansen om tot de 
juiste afstemming tussen vraag en aanbod te komen door de sterke punten van traditioneel- en industrieel bouwen 
te combineren. Dat conceptueel bouwen in de praktijk nog niet succesvol is blijkt te wijten te zijn aan onder andere 
een gebrekkige voorbereiding, te weinig flexibiliteit, de traditionele uitvoering, het gebrekkige contact met klanten, 
gebrekkige afstemming in de keten, niet nakomen van afspraken, onvoldoende transparantie en een tegenvallende 
kwaliteit.

Vanuit de aandachtspunten die volgen uit het literatuuronderzoek zijn 37 factoren geformuleerd die van belang zijn 
voor conceptueel bouwen. De factoren blijken betrekking te hebben op het product (productfactoren), het proces 
(procesfactoren), de organisatie (organisatiefactoren) en het aanbod als geheel (aanbodfactoren). De in dit onderzoek 
geformuleerde factoren staan in de volgende figuur voor de categorieën productfactoren (PDF), procesfactoren (PCF), 
organisatiefactoren (OF) en aanbodfactoren (AF) weergegeven. 

Onderzoeksresultaten - interviews
Er is bij de factoren onderscheid gemaakt tussen factoren die klanten kunnen beoordelen en factoren die aan de 
aanbieder voorgelegd zouden moeten worden. Op basis hiervan zijn voor de interviews 22 van de 37 factoren 
geselecteerd. De geselecteerde factoren zijn middels gestructureerde interviews voorgelegd aan de directeuren/
directrices van 18 scholen in het PO en VO. Vanuit de beoordeling van de factoren kunnen een aantal conclusies 
worden getrokken. 

Het blijkt dat alle voorgelegde factoren met uitzondering van de factor ‘snelheid’ van belang zijn voor scholen. In het 
algemeen kan worden gesteld dat scholen er grote waarde aan hechten dat het gebouw de onderwijsvisie zo goed 
mogelijk ondersteunt. Kwaliteit staat gelijk aan functionaliteit en is samen met gebruiksflexibiliteit van groot belang. 
Er blijken verder verschillen te zijn tussen primair- en voortgezet onderwijs in de mate waarin zij prioriteit geven aan 
bepaalde factoren. Deze verschillen zijn voor een groot deel te verklaren vanuit de wijze waarop beide onderwijs 

PD
F

Bij het product zijn ruw- en afbouw gescheiden 

O
F

De aanbieders zijn innovatief

Het product is afgestemd op de wensen van de doelgroep De aanbieders werken in een eenvoudige organisatievorm samen

Het product voldoet aan de verwachtingen De aanbieders werken aan een goed imago

Het product heeft een goede prijs- kwaliteitverhouding De aanbieders zijn proactief

Het product biedt keuzevarianten aan De aanbieders zijn klantvriendelijk

Het product is flexibel (gebruiksflexibiliteit) De aanbieders hebben een open- en op samenwerking gerichte 
bedrijfscultuur

Het product ontzorgt en ondersteunt klanten De aanbieders hebben een lange termijnvisie

Het product biedt voldoende keuzevrijheid op het juiste niveau De aanbieders concurreren op prijs- kwaliteitverhouding

Bij het product zijn wensen van klanten en mogelijkheden van aanbieder 
in balans

De aanbieders bieden ruimte voor ondernemerschap en groei aan 
medewerkers

PC
F

Gedurende het proces wordt integraal samengewerkt De aanbieders beschikken over de juiste competenties

Gedurende het proces is er aandacht voor klanten door ze actief te 
betrekken

De aanbieders managen de verwachtingen

Gedurende het proces wordt er duidelijk en tijdig gecommuniceerd De aanbieders laten het traditionele denken los

Gedurende het proces is er vertrouwen De aanbieders werken aan een goede relatie met klanten

Gedurende het proces wordt gewerkt met bouwsystemen De aanbieders maken gebruik van marketingtechnieken

Het proces is beheersbaar

AF

Het aanbod moet gebaseerd zijn op kennis uit marktonderzoek

Het proces is snel Het aanbod moet klantgericht zijn

Het proces is inzichtelijk Het aanbod moet aansluiten op de vraag

Het proces is flexibel (procesflexibiliteit)

Het proces verschaft duidelijkheid

Het proces biedt na afloop nazorg
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verzorgen. Het VO is doorgaans relatief traditioneel en werkt met klaslokalen. Het PO is vooruitstrevender en werkt met 
nieuwe lesvormen waardoor een andere behoefte aan ruimtes ontstaat. Dit betekent dat op basis van dit onderzoek 
ten minste twee doelgroepen kunnen worden onderscheiden voor wat betreft scholen te weten scholen in het PO en 
scholen in het VO. Voor beide doelgroepen moet een afzonderlijk aanbod worden ontwikkeld waarin rekening wordt 
gehouden met de verschillende karakters van beide en de mate waarin zij prioriteit geven aan bepaalde factoren. 

Aanbevelingen
Vanuit de resultaten van dit onderzoek zijn de volgende aanbevelingen gedaan richting aanbieders van concepten voor 
scholen.

Het aanbod moet zijn afgestemd op de wensen van de gekozen doelgroep. Voor scholen moet het aanbod worden 
gedifferentieerd door onderscheid te maken in de doelgroepen PO en VO. In het aanbod moet rekening worden 
gehouden met de mate waarin PO en VO belang hechten aan bepaalde factoren. Het aanbod moet op functioneel 
niveau en qua uitstraling aansluiten bij de doelgroep. Verder moeten aanbieders een goede verhouding tussen prijs 
en kwaliteit bieden. Innovatie is nodig om blijvend te kunnen blijven inspelen op de wensen van de doelgroep. Het 
denken in prestaties en het bieden van zekerheden rondom die prestaties zijn hierbij van belang. Het product zelf moet 
een zekere gebruiksflexibiliteit bieden zodat het in de toekomst mogelijk is aanpassingen te doen in geval van een 
veranderde behoefte. De mate van keuzevrijheid moet zijn afgestemd op de doelgroep en keuzes dienen van globaal 
naar gedetailleerd aan klanten te worden voorgelegd. Verder is het van belang enige procesflexibiliteit in te bouwen in 
het proces zodat klanten voldoende tijd hebben om keuzes te maken en het, indien nodig, mogelijk is terug te komen 
op eerder gemaakte keuzes. Door te werken met keuzevarianten kan keuzevrijheid voor klanten worden gecombineerd 
met de voordelen van massaproductie voor de aanbieder. Om tot de juiste keuzevarianten te komen is het nodig 
marktonderzoek te doen en het aanbod hier op af te stemmen. Verder is het van belang dat aanbieders klantgericht 
en klantvriendelijk zijn. Door klanten actief te betrekken in het proces kan inzicht worden verkregen in de wensen 
van de doelgroep. Voor de interactie met klanten is het van belang dat er duidelijk en tijdig gecommuniceerd wordt. 
Klanten zijn leken en informatie moet vooral begrijpbaar zijn. Voor communicatie tussen partijen aan de aanbodzijde 
is integrale samenwerking voor langere tijd van belang. Duidelijkheid in afstemming en communicatie is van belang 
zodat klanten weten wat zij op welk moment van welke partij mogen verwachten en wat de eventuele consequenties 
zijn. Het actief managen van verwachtingen is van belang voor het kunnen waarmaken van verwachtingen en heeft 
een directe invloed op de tevredenheid van klanten. In het algemeen moet de aanbieder een proactieve houding 
aannemen. Door open, duidelijk en eerlijk te zijn kan het vertrouwen van klanten in de aanbodzijde worden vergroot 
en het imago worden verbeterd. Image building en branding kunnen hierin eveneens een rol spelen. De inzet van een 
kopersbegeleider kan helpen in het ontzorgen van klanten en draagt bij aan de relatie met klanten. Nazorg na afloop 
van het proces is van invloed op de tevredenheid van klanten en biedt kansen voor het trekken van leerpunten voor 
eventuele volgende projecten. 

Wanneer in het aanbod met bovenstaande aanbevelingen rekening wordt gehouden door aanbieders kan dit leiden tot 
een betere afstemming tussen vraag en aanbod en daarmee een groter succes voor conceptueel bouwen voor scholen. 

Bij een eventuele herhaling van dit onderzoek zouden meer scholen moeten worden betrokken om tot beter 
betrouwbare onderzoeksresultaten te komen. Verder moeten de aanvullingen op de lijst met factoren die door de 
geïnterviewden zijn gedaan worden meegenomen in het onderzoek.

Met dit onderzoek is een bijdrage geleverd aan de kennis over conceptueel bouwen door factoren vast te stellen 
die van invloed zijn op het succes van conceptueel bouwen. Een specifieke bijdrage is geleverd aan de kennis over 
conceptueel bouwen voor scholen. Dit onderzoek levert de kennis richting aanbieders van conceptueel bouwen over 
waar zij met het aanbod aan moeten voldoen om klanten tevreden te kunnen stellen. 

Doordat niet alle factoren zijn meegenomen in de interviews biedt dit onderzoek niet in alle in de literatuur gevonden 
factoren inzicht. De factoren die in de interviews niet zijn meegenomen verdienen aanvullend onderzoek. Zo kan 
een volledig beeld ontstaan voor aanbieders. Verder is nader onderzoek vereist naar de toepasbaarheid van de 
onderzoeksresultaten in de praktijk en of de gevonden factoren ook op andere typen vastgoed van toepassing zijn. In 
dit onderzoek is gebleken dat nader onderzoek met betrekking tot een verdere segmentering van de doelgroep scholen 
wenselijk is. Ook is nader onderzoek gewenst naar op welke groepen uit de adoptiecurve conceptueel bouwen zich het 
best kan richten. Tot slot is nader onderzoek nodig naar de kansen die het Bouwwerk Informatie Model (BIM) biedt.   
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SUMMARY

Motive
For the construction of a building in the Netherlands, three strategies can be distinguished: traditional-, industrial- 
and conceptual building. Both the demand side and the market where supply and demand for buildings meet are 
changing under the influence of demographical-, economical-, social-, technological-, ecological and political/societal 
developments. The demand for a customer oriented supply that enables customer centricity is growing. 

The industrial method is becoming less suitable due to its supply-driven nature. The traditional method becomes, 
theoretically, more suitable because it takes the demand of the market as a starting point. However, the number of 
possibilities is overwhelming and results in the loss of overview for customers. Both methods fail to offer an adequate 
response to the demand and changes. Thanks to its customer centricity, conceptual building seems to be the strategy 
with the most potential. Conceptual building is scarcely applied in practice. The question arises as to why this is the 
case.     

Conceptual building is scarcely applied for schools as well. Due to the great value for money, conceptual building 
should particularly be an attractive strategy for schools. 

Research questions
The research question for this research is:

Which factors of conceptual building have an impact on the success of conceptual building for school buildings, 
to what extent do they have an impact and what recommendations can be made regarding the improvement of 
the supply of conceptual building?

In order to answer this main question the following three sub-questions will be answered:

1 – Which factors of conceptual building have an impact on the success of conceptual building according to 
existing literature?
2 –To what extent are the factors found in existing literature applicable to conceptual building for schools?
3 –In what order of importance are the factors that are applicable to conceptual building for schools of interest 
to schools?

Research design
In order to answer the research questions a qualitative explorative research has been designed with directors of schools 
in primary- and secondary education as research unit. 

First the existing literature was studied. From this study focal points emerged and from these focal points different 
factors have been formulated which are important to conceptual building for schools. Using structured interviews 
these factors where submitted to schools in primary- and secondary education in order to examine the extent to which 
these factors, found in existing literature, can be applied to conceptual building for schools. During the interviews 
schools were asked to award each factor a score between 1 and 10 based on how important they find the factor. Not 
only the score but also the idea behind the score is of interest for this research. By conducting interviews it is possible 
to actively ask further wherever necessary. Conclusions were drawn based on the average scores and explanatory 
notes. Finally, based on these conclusions, recommendations were done towards the suppliers of conceptual building 
for schools. 

Literature study
In the first part of the literature study the context of the research questions is further elucidated. It appears that focal 
points emerge from the development of the construction industry, demographical-, economical-, social-, technological-, 
ecological- and political/societal trends and developments, the necessity of innovation and from the concept of ‘clients’. 
In general, there is a market situation in which customers should have a say. In practice, this turns out not to be the 
case. It turns out to be impossible to unambiguously determine the demand from the market partially because the 
demand is constantly changing under the influence of various trends and developments. It also appears that ‘the’ 
customer does not exist. However, it is possible to distinct target groups and certain characteristics can be assigned. To 
come to a situation in which supply better reflects demand, it appears innovation is necessary. In the current situation 
the building sector insufficiently invests in innovation. In addition, the focus of innovation lies on improving efficiency 
rather than on improving supply for customers. 
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In the second part traditional-, industrial- and conceptual building are compared to each other. It appears that focal 
points emerge from comparing these three methods based on the basic idea, with whom cost, time and risk lie, where 
supply consist of and for which target group the method is suitable. Focal points also emerge from comparing the 
degree of flexibility, the production method, the collaboration, the obligation entered into by the supplier, the market 
for which the strategy is appropriate, with whom the initiative lies and the basis for competition. When comparing the 
three strategies there appear to be several similarities and differences. Conceptual building offers, in theory, the best 
opportunities in finding the right balance between supply and demand by combining the strengths of both traditional- 
and industrial building. The fact that in practice conceptual building has not yet been successful turns out to be due to, 
among other things, inadequate preparation, lack of flexibility, the traditional execution, poor contact with customers, 
poor coordination in the building chain, not honoring agreements, lack of transparency and poor quality. 

Based on the focal points found in the literature, 37 factors have been formulated which are important to conceptual 
building. These factors appear to concern the product (product factors), the process (process factors), the organization, 
(organizational factors) and supply as a whole (supply factors). The factors outlined in this study are shown in the 
following figure for categories product factors (PDF), process factors (PCF), organizational factors (OF) and supply 
factors (SF). 

Research results – interviews
A distinction was made between factors that can be assessed by customers and factors that should be presented to 
suppliers. Based on this 22 of the 37 factors were selected for the interviews. The selected factors were submitted to 
the directors of 18 schools in primary- and secondary education using structured interviews. A number of conclusions 
can be drawn from the assessment of these 22 factors. 

It is found that all submitted factors with the exception of the factor ‘quick’ are of importance to schools. In general 
it can be said that it is of great importance to schools that the building supports the educational vision in the best 
possible way. Quality equals functionality and is, together with flexibility, of great importance. There turns out to be a 
difference in the extent to which both primary and secondary schools prioritize certain factors. These differences can 
for the greater part be explained from the way in which both provide education. Schools in secondary education are 
generally relatively traditional by operating in classrooms. Schools in primary education are more progressive using 
new teaching formats resulting in a different demand. This means that based on this study at least two target groups 
can be distinguished that is schools in primary- and secondary education. For both target groups differentiated supply 
should be developed which takes the different character of these two groups into account and the extent to which they 
give priority to certain factors. 

PD
F

Structural work and completion are seperated

O
F

Suppliers are innovative

The product is tailored to the needs of the target group Suppliers collaborate in a simple organization form

The product meets expectations Suppliers work on a good image

The product offers value for money Suppliers are proactive

The product offers a selection of choices Suppliers are customer friendly

The product is flexible (use flexibility) Suppliers have an open and on collaboration oriented business culture

The product relieves and supports customers Suppliers have a long-term vision

The product offers sufficient freedom of choice at the appropriate level Suppliers compete on value for money

Customer demands and possibilities of suppliers are in balance Suppliers offer space for entrepreneurship and growth to employees

PC
F

There is integrated collaboration throughout the process Suppliers possess the appropriate competencies

Attention is given to customers by involving them actively throughout the 
process

Suppliers manage expectations

Communication is clear and timely throughout the process Suppliers let go of traditional thinking

There is trust throughout the process Suppliers work on a good relationship with customers

One works with building systems throughout the process Suppliers utilize marketing techniques

The process is manageable

SF

The supply should be based on knowledge from market research

The process is quick The supply should be customer oriented

The process is insightful Supply should meet demand

The process is flexible (process flexibility)

The process provides clarity

The process provides aftersales

Su
m

m
ar

y



XI

Recommendations
From the results of this study the following recommendations are done towards suppliers of conceptual building for 
schools. 

The supply should be tailored to the needs of the chosen target group. Regarding schools the supply should be 
differentiated by distinguishing between the target groups primary- and secondary education. In the supply the 
extent to which primary and secondary schools value certain factors should be taken into account. The supply must 
connect to the target group on a functional level and in terms of appearance. Furthermore, suppliers should ensure 
that customers get value for money by providing a good balance between price and quality. Innovation is needed in 
order to continuously meet the needs of the target group. Thinking in terms of performance and providing certainties 
regarding performance are important. The product itself should provide a certain degree of flexibility of use allowing 
future adjustments in case of changing demand. The degree of freedom of choice should be tailored to the target 
group and choices should be submitted from global to detailed to customers. Moreover, it is important to have some 
process flexibility enabling customers to have sufficient time to make choices and, if necessary, get back to previously 
made choices. By working with a selection of choices it is possible to combine freedom of choice for customers with 
the advantages of mass production for the supplier. In order to achieve the right selection of choices it is necessary 
to do market research and adapt the supply based on this research. Furthermore, it is important suppliers are 
customer oriented and customer friendly. Insight into the needs of the target group can be obtained by actively 
involving customers in the process. Regarding the interaction with customers, communicating clearly and timely is of 
importance. Customers are laymen, therefore information has to be understandable above all. Integrated collaboration 
for an extended period of time is of importance with regard to communication between parties on the supply side. 
Clarity in coordination and communication is important so customers know what they can expect at what time from 
which party and what the possible consequences are. Actively managing expectations is of importance for being able 
to live up to expectations and additionally has a direct impact on customer satisfaction. In general, the supplier should 
adopt a proactive behavior. By being open, clear and honest the trust of customers in suppliers can be increased 
and the image can be improved. Image building and branding may be able to play a role as well. The deployment of a 
buyer attendant can help in relieving customers and contributes to the relationship with customers. Aftersales after 
completion of the process has an impact on customer satisfaction and offers the supplier opportunities to draw lessons 
for any future projects. 

Once suppliers take the above mentioned recommendations into account in their supply, this may result in a better 
match between supply and demand and thus a greater success for conceptual building for schools. 

Should this research be repeated it would be advisable to involve more schools in order to achieve more reliable 
research results. Furthermore, the additions of the interviewees to the list of factors should be included in the research. 

This research contributes to the knowledge concerning conceptual building by establishing factors that are of influence 
for the success of conceptual building. A specific contribution was made to the knowledge about conceptual building 
for schools. This research provides suppliers of conceptual building with knowledge on what they have to comply with 
in order to satisfy customers. 

Because not all factors were included in the interviews, this study does not provide insight in all factors found in 
literature. The factors that are not included in the interviews deserve additional research. In this way suppliers can get 
the big picture. Moreover, further investigation is required regarding the applicability of the results of this research 
in practice and whether the factors found are also applicable for other types of real estate. This study showed that 
closer examination is needed with regard to further segmentation of the target group schools. Also, further research is 
needed on which groups of the adoption curve conceptual building might be best focused. Finally, further research is 
needed on the opportunities offered by a Building Information Model (BIM). 
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§1.1  Aanleiding
In de bouwsector in Nederland wordt momenteel gewerkt met drie verschillende methodes voor het bouwen 
van gebouwen. In de eerste plaats is er de traditionele methode. Dit is de meest gebruikte van de drie. Daarnaast 
wordt er gewerkt met de industriële methode en nog recenter ook met iets dat tussen traditioneel en industrieel 
in zit; conceptueel bouwen (Huijbregts, 2006, 2010). Deze drie methodes blijken in de praktijk onvoldoende te leiden 
tot tevredenheid aan de vraagzijde. De vraag naar een methode die klantgericht is en tevens inspeelt op de huidige 
ontwikkelingen in de markt groeit.
   
Zowel de vraagzijde als de markt waar vraag en aanbod voor gebouwen bij elkaar komen veranderen onder invloed 
van verschillende ontwikkelingen. Het geheel wordt hierdoor complexer dan voorheen (Huijbregts, 2006). In het bijzonder 
wordt het steeds belangrijker de vraag van klanten als uitgangspunt te nemen. De industriële methode wordt steeds 
minder geschikt vanwege het aanbod gedreven karakter. De traditionele methode wordt in theorie steeds beter 
geschikt doordat deze de vraag als uitgangspunt neemt en 100% maatwerk biedt. Echter, door de ontwikkelingen op 
technologisch vlak groeit het aantal mogelijkheden en verliest de vraagzijde het overzicht. De keuze is overweldigend 
en de potentiële klant is hierdoor minder in staat een keuze te maken. De traditionele methode is dan wel vraag 
gedreven, maar door de groeiende mogelijkheden wordt het overzicht steeds minder waardoor ook deze methode 
geen passend antwoord biedt op de veranderingen. Er zijn doelgroepen waarvoor traditioneel- of industrieel bouwen 
uitermate geschikt zijn, maar voor het overgrote deel van vraagzijde is dit niet het geval. 

Conceptueel bouwen is een vraag gedreven methode, of aanbodstrategie, die in principe klantgericht zou moeten 
zijn. Om tot een concept te komen wordt onderzoek gedaan naar de wensen van een bepaalde doelgroep. Uit de 
wensen van de doelgroep volgt de balans tussen het deel dat van te voren vast staat en de ruimte die overblijft voor 
maatwerk. Deze balans tussen project onafhankelijke standaardisatie en maatwerk per individu bepaalt vervolgens in 
grote mate de prijs- kwaliteitverhouding. Deze verhouding is gunstiger dan bij traditioneel bouwen. De mate waarin dit 
het geval is hangt af van het aandeel projectonafhankelijke standaardisatie in het concept. Het deel dat van te voren 
vast staat is gebaseerd op de wensen van de doelgroep die niet of nauwelijks variëren tussen de individuen binnen 
de doelgroep. De mensen in deze doelgroep zijn vaak leken die op zoek zijn naar gemak, zekerheid en keuzevrijheid 
tegen een gunstige prijs. De wensen van de doelgroep bepalen uiteindelijk verschillende elementen van het concept. 
Het staat dan wel van te voren vast, maar is vraag gedreven doordat het voor 100% gebaseerd is op de wensen van 
de doelgroep. De ruimte voor maatwerk per klant bestaat uit een aantal keuzemogelijkheden waar ieder individu 
uit kan kiezen. Deze keuzemogelijkheden volgen – net als bij het van te voren bepaalde deel – uit de wensen van de 
doelgroep. Conceptueel bouwen houdt dus sterk rekening met de vraag vanuit de markt en sluit hiermee aan bij de 
groeiende behoefte aan een vraag gestuurde benadering. Door van te voren onderzoek te doen naar de wensen van de 
doelgroep wordt het aantal mogelijke oplossingen verkleind en gelijktijdig het overzicht voor de doelgroep vergroot. Is 
conceptueel bouwen de methode van de toekomst die overal zal worden toegepast?

In de praktijk blijkt dit op dit moment niet het geval te zijn. Nog altijd wordt het overgrote deel van de projecten 
in de woningbouw uitgevoerd gebruik makende van de industriële en traditionele methode (Huijbregts, 2010). In de 
meeste gevallen betreft het projectontwikkelaars die ontwikkelen gebruik makende van de industriële methode. Grote 
projecten worden gebouwd waarbij klanten pas in beeld komen als de bouw is voltooid. In de overige gevallen bouwen 
op zichzelf staande partijen volgens het traditionele model. Een potentiële klant neemt het initiatief en benadert 
partijen uit de bouwsector – onder andere een architect en een bouwende partij – en vervolgens wordt het traditionele 
traject verder doorlopen. Ook bij de bouw van scholen is dit het geval. Voor ieder project wordt het wiel opnieuw 
uitgevonden. Toch is het resultaat bij benadering altijd hetzelfde. 

Voor scholen is er de laatste jaren veel veranderd als het gaat om wie wat betaalt aan het gebouw. In 1997 heeft 
een eerste decentralisatieronde plaats gevonden waarbij de verantwoordelijkheid voor huisvesting voor scholen is 
overgegaan van het rijk naar de gemeente. De gemeente heeft op haar beurt een scheiding gemaakt tussen onderhoud 
binnen en buiten aan de school. Het binnen onderhoud kwam voor rekening van de school, buiten werd door de 
gemeente betaald. In 2005 is vervolgens voor het voortgezet onderwijs (VO) ook het buitenonderhoud voor rekening 
van de school gekomen. Tegenover deze verantwoordelijkheid staan subsidies vanuit de gemeente. Voor het primair 

In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten van dit onderzoek beschreven. In §1.1 wordt de aanleiding beschreven. 
In §1.2 worden de probleem- en doelstelling vastgesteld, §1.3 beschrijft de onderzoeksopzet en §1.4 gaat in op 
de relevantie van het onderzoek. In §1.5 wordt aangegeven bij welke organisatie het onderzoek is uitgevoerd en 
in §1.6 worden de termen ‘succes’ en ‘concept’ gedefinieerd. Tot slot wordt in §1.7 de leeswijzer voor dit verslag 
toegelicht.
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onderwijs (PO) is hetzelfde gebeurd op 1 januari 2015. In beide gevallen heeft deze verandering van het ene op het 
andere moment plaatsgevonden. De scholen kregen er de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud bij, maar er 
was geen sprake van een overdracht van de reserveringen vanuit de gemeente. Normaal gesproken wordt er tientallen 
jaren gereserveerd voor onderhoud en verbouwingen. De scholen hebben hier geen gelegenheid toe gehad hetgeen 
problemen oplevert. In geval van nieuwbouw en grote renovatie betaalt de gemeente. Er worden door de school 
prognoses voor leerlingaantallen gemaakt voor de komende vijftien jaar. Op basis van deze aantallen wordt het totaal 
aantal vierkante meters berekend op basis van een vast aantal vierkante meter per leerling. De budgetten die de 
scholen voor onderhoud ontvangen zijn beperkt en voor scholen ontoereikend om het onderhoud naar behoren uit 
te voeren. Het eigendom van een school is gescheiden waarbij het juridisch eigendom in handen van de school en het 
economisch eigendom in handen van de gemeente ligt. In geval van nieuwbouw ontstaat een spanningsveld tussen de 
gemeente en de school. De gemeente wil als eigenaar en investeerder de kosten zo laag mogelijk houden. De school 
wil als gebruiker juist dat de kosten voor exploitatie en onderhoud laag zijn omdat zij deze kosten moeten dragen. Dit 
betekent juist een extra investering in het begin. Daarnaast zijn scholen op zoek naar kwaliteit in de huisvesting vanuit 
de onderwijsvisie. De scholen zoeken kwaliteit en de gemeente wil zo min mogelijk investeren. Conceptueel bouwen 
zou voor scholen een aantrekkelijke aanbodstrategie kunnen zijn vanwege de gunstige prijs-kwaliteitverhouding. Bij 
scholen wordt conceptueel bouwen echter, net als voor overige functies, nauwelijks toegepast (Agentschap NL, 2012; in ‘t 
Veld, Hamdan, & Barendregt, 2010).  

De vraag is nu hoe dit komt. Waarom kiezen potentiele klanten niet voor conceptueel bouwen? Is het voor de vraagzijde 
niet helder wat conceptueel bouwen biedt of zijn er meer fundamentele problemen? Om antwoord te kunnen geven 
op de vraag waarom concepten nog niet op grote schaal worden toegepast is het belangrijk te weten welke factoren 
bepalend zijn voor het al dan niet succesvol zijn van conceptueel bouwen. Dit kunnen eigenschappen van het concept 
zijn, maar ook algemene factoren. Is bijvoorbeeld marketing van doorslaggevend belang, en wat is dan marketing? Is 
de prijs van een concept misschien bepalend voor het succes? Of ligt het aan de tijd die het proces in beslag neemt? 
Tot op heden is het onduidelijk welke factoren van belang zijn voor het succes. Er kan geen verklaring worden gegeven 
waarom conceptueel bouwen met zijn ogenschijnlijk vele voordelen nog altijd niet de meest gekozen methode is in de 
bouwsector.

§1.2  Probleem- & Doelstelling 
Doelstelling
Uit de aanleiding blijkt dat er onvoldoende kennis is over welke elementen van conceptueel bouwen uiteindelijk van 
invloed zijn op het succes ofwel de keuze voor deze aanbodstrategie. Dit is problematisch aangezien deze kennis 
essentieel is om tot een betere afstemming tussen vraag en aanbod te kunnen komen. Het doel van dit onderzoek luidt 
dan ook als volgt:

 Het bepalen van factoren van conceptueel bouwen voor schoolgebouwen die van invloed zijn op het succes en  
 in welke mate deze factoren van invloed zijn teneinde vraag en aanbod beter op elkaar af te kunnen stemmen. 

Door de opgedane kennis uit dit onderzoek kunnen mogelijkheden ontstaan om concrete verbeterpunten aan te 
dragen voor de aanbodstrategie conceptueel bouwen. Hiermee heeft het onderzoek zowel een theoretische als een 
praktische waarde. De betekenis van ‘succes’ en ‘conceptueel bouwen’ – zoals in de doelstelling gebruikt – zal in §1.6 
worden toegelicht. 

Vraagstelling
Vanuit de hierboven beschreven doelstelling wordt de onderzoeksvraag geformuleerd. De hoofdvraag voor dit 
onderzoek luidt als volgt:

 Welke factoren van conceptueel bouwen zijn van invloed op het succes van conceptueel bouwen voor   
 schoolgebouwen, in welke mate zijn zij dit en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aangaande de  
 verbetering van het aanbod van conceptueel bouwen?

Om tot een antwoord voor de bovengenoemde onderzoeksvraag te komen wordt gebruik gemaakt van de volgende 
deelvragen:

 1 – Welke factoren van conceptueel bouwen zijn volgens de literatuur van invloed op het succes van   
 conceptueel bouwen?
 2 – In hoeverre zijn de in de literatuur gevonden factoren van toepassing op conceptueel bouwen voor   
 scholen?
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 3 – In welke volgorde van belangrijkheid zijn de factoren die van toepassing zijn op conceptueel bouwen voor  
 scholen van belang?

De beantwoording van de afzonderlijke deelvragen zoals hierboven beschreven zal uiteindelijk leiden tot het antwoord 
op de hoofdvraag. 

De organisatie waar het begin van dit onderzoek is uitgevoerd (Hevo B.V.) heeft te maken met een concreet probleem. 
Zij zijn aanbieder van een concept voor scholen en hebben dit in de praktijk nog geen enkele keer kunnen toepassen. 
De beantwoording van de hoofdvraag resulteert in een praktische waarde voor Hevo in de vorm van een advies over 
hoe het huidige aanbod zou kunnen worden verbeterd. 

§1.3  Onderzoeksopzet
Om tot de beantwoording van de vraagstelling te komen – en hiermee de doelstelling te behalen – worden verschillende 
stappen doorlopen. Het onderzoek is opgebouwd uit een theoretisch deel en een empirisch deel (figuur 1.1). De opzet 
van het onderzoek zal kort worden beschreven. 

Het eerste onderdeel is een literatuuronderzoek. In dit onderdeel wordt de context van de problematiek van het 
onderzoek beschreven. Vervolgens is in de literatuur gezocht naar aandachtspunten die van belang zijn voor conceptueel 
bouwen. Uit deze aandachtspunten kunnen de factoren worden geformuleerd. 

Vervolgens zal het tweede deel praktisch van aard zijn. Door middel van het houden van interviews wordt de benodigde 
informatie verzameld. De interviews zijn in de eerste plaats nodig om de gevonden factoren uit het literatuuronderzoek 
te valideren. In de tweede plaats wordt in de interviews ruimte geboden om eventuele aanvullingen te doen op de 
resultaten van het literatuuronderzoek. Per factor wordt gevraagd aan te geven hoe belangrijk deze is volgens de 
vraagzijde. Op deze wijze kan een prioriteitenlijst worden vastgesteld voor aanbiedende bedrijven met daarop factoren 
waar zij op moeten letten om conceptueel bouwen tot een succes te kunnen maken. 

Tot slot zal op basis van de conclusies van dit onderzoek worden gekeken welke aanbevelingen kunnen worden gedaan. 
Dit zullen algemene aanbevelingen zijn bestemd voor de bouwsector teneinde hen handvatten te geven om vraag en 
aanbod voor conceptueel bouwen voor scholen beter bij elkaar te laten komen. 

Figuur 1.1: Model onderzoeksopzet
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§1.4  Relevantie
De beantwoording van de drie deelvragen levert een bijdrage aan de vergroting van de wetenschappelijke kennis over 
conceptueel bouwen. Deze kennis richt zich op welke factoren van invloed zijn op het succes van conceptueel bouwen. 
Deze kennis zal een bijdrage leveren aan de inzichten rondom het aanbieden van conceptueel bouwen. Hiermee heeft 
het onderzoek wetenschappelijke relevantie.

De beantwoording van de hoofdvraag resulteert in de praktische relevantie van dit onderzoek. Uiteindelijk wordt er 
informatie verzameld die kan leiden tot een verbetering van het aanbod van conceptueel bouwen voor scholen. Deze 
verbetering van het aanbod heeft vervolgens als doel het vergroten van het succes door het aanbod beter op de vraag 
te laten aansluiten. 

§1.5  Organisatie 
Het eerste deel van het onderzoek is gedaan bij Hevo b.v.. Hevo is een vastgoedspecialist die actief is als 
projectmanagement- en huisvestingsadviesbureau. Hevo werkt al enkele jaren met het aanbieden van concepten en 
ziet daarbij wisselende resultaten. Momenteel bieden zij onder andere het MIJNschool concept aan, een concept 
bedoelt voor scholen. Dit concept is echter tot op heden nog nergens toegepast. Op de vraag waarom dit is heeft Hevo 
geen antwoord. Dit onderzoek vindt in dit concrete probleem een directe link met de praktijk. De aanbevelingen van 
dit onderzoek zouden door Hevo direct in de praktijk kunnen worden toegepast.

Hevo is van toegevoegde waarde voor dit onderzoek. Door de grote hoeveelheid ervaring beschikken zij over waardevolle 
kennis en kunnen zij vernieuwende inzichten bieden. Hevo is gericht op het bieden van waarde voor klanten en is er 
van overtuigd dat concepten hier een grote rol in kunnen spelen. Ze zijn dan ook geïnteresseerd in kennis rondom het 
succes van conceptueel bouwen. 

§1.6  Definities 
In de doelstelling worden twee termen gebruikt die een nadere toelichting nodig hebben om de doel- en vraagstelling 
te kunnen begrijpen. Wat er in dit onderzoek met ‘succes’ en ‘conceptueel bouwen’ wordt bedoeld, wordt in deze 
paragraaf nader toegelicht. 

Definitie ‘succes’
In dit onderzoek wordt gezocht naar factoren die invloed hebben op het succes van conceptueel bouwen. Om deze 
vraag correct te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk vast te stellen wat in dit onderzoek onder ‘succes’ zal worden 
verstaan. 

Succes kan op vele manieren worden gedefinieerd. Zo definieert Philippa (2009) succes als ‘gunstig verloop, positieve 
afloop’ of ‘positieve ontvangst’ of ‘gunstige uitslag’. In het Prisma woordenboek valt te lezen ‘resultaat, iets waar men 
succes mee heeft’. Van Dale (2016) definieert succes als ‘goede afloop, uitkomst of uitslag’. Auerbach (2009) stelt dat 
succes niet zozeer in geld te meten valt, het gaat om tevredenheid. 

Bovenstaande definities zijn samen te vatten als een positief eindresultaat. Wat in deze algemene definities niet 
duidelijk wordt is voor wie dit eindresultaat positief is. In het bouwproces hebben we immers met minimaal twee 
partijen te maken; een aanbieder en een klant. Butler (2009) stelt dat de definitie voor succes heel persoonlijk is en 
daarmee voor iedereen anders kan zijn. Wat succes betekent voor de aanbieder is dus per definitie niet altijd het zelfde 
als wat succes voor klanten betekent. In dit onderzoek staat de klant centraal. Door te achterhalen wat voor klanten 
onder een succesvol project wordt verstaan kan een advies worden geformuleerd voor de aanbieder. De definitie voor 
succes zal in dit onderzoek dan ook betrekking hebben op het succes vanuit klanten bezien. 

Succes zal voor dit onderzoek als volgt worden gedefinieerd:

Het gunstig verloop gedurende, en goede uitkomst na afloop van het bouwproces dusdanig dat dit in   
tevredenheid bij de afnemer (klant) van het product resulteert. 

Definitie ‘conceptueel bouwen’
Het onderzoek heeft betrekking op de aanbodstrategie conceptueel bouwen. Het is daarom nodig voor dit onderzoek 
vast te stellen wat onder ‘conceptueel bouwen’ wordt verstaan. De definitie zoals gegeven door de Stichting 
Bouwresearch (SBR) is als basis gebruikt en aangevuld. 
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Conceptueel bouwen zal voor dit onderzoek als volgt worden gedefinieerd:

Conceptueel bouwen is een proactief, project overstijgend en klant georiënteerd oplossingsprincipe 
(aanbodstrategie) voor een (huisvestings-)behoefte van een concreet omschreven doelgroep, bestaande uit de 
combinatie tussen een vaste procesaanpak en een product (het concept) bestaande uit een project ongebonden 
gestandaardiseerd deel en ruimte voor individueel maatwerk, met als doel het ontzorgen van klanten en het 
bieden van een betere prijs-kwaliteitverhouding. De behoeften van de doelgroep zijn bepalend voor de balans 
tussen projectonafhankelijke standaardisatie, klantgericht maatwerk, prijs en de organisatie van proces en 
organisatie (Huijbregts, 2006, 2010).

§1.7  Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt de ontwikkeling in de bouwsector in historisch perspectief gezet om vervolgens een schets te maken 
van de huidige situatie. Via een DESTEP analyse worden alle voor dit onderzoek relevante trends en ontwikkelingen 
beschreven. De ontwikkelingen leiden onder andere tot de noodzaak voor innovatie in de sector. Er wordt beschreven 
wat innovatie is, hoe dit in de praktijk wordt gezien en hoe het gezien zou moeten worden. Tot slot wordt de klant 
getypeerd. Hoofdstuk 3 geeft een uitgebreide beschrijving van de aanbodstrategieën traditioneel-, industrieel- en 
conceptueel bouwen. De aanbodstrategieën worden met elkaar vergeleken om daar vervolgens conclusies uit te kunnen 
trekken. In hoofdstuk 4 worden uit de aandachtspunten die uit hoofdstuk 2 en 3 volgen factoren geformuleerd die van 
invloed zijn op het succes van conceptueel bouwen. Deze factoren worden vervolgens nader beschreven. Niet alleen 
uit welke aandachtspunten deze factoren zijn ontstaan en waarom zij van belang zijn, maar ook wat de aanbodzijde 
zou kunnen doen met deze factoren. Hoofdstuk 5 zal ingaan op de onderzoeksopzet en de in dit onderzoek gebruikte 
methodologie. In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de interviews besproken en geanalyseerd. In hoofdstuk 7 
zullen de antwoorden op de deelvragen worden samengevat om vervolgens de hoofdvraag te beantwoorden. Hiermee 
wordt de conclusie voor dit onderzoek geformuleerd. Tot slot worden aanbevelingen gedaan voor de implementatie 
van de resultaten van dit onderzoek, mogelijke verbeteringen en suggesties voor vervolgonderzoek. 
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Om tot meer inzicht te komen over welke elementen van een aanbodstrategie van invloed zijn op het succes is 
het belangrijk het probleem in een bredere context te plaatsen. In §2.1 wordt beschreven hoe de bouwsector 
zich heeft ontwikkeld. Vervolgens zal §2.2 ingaan op de voor het probleem relevante trends en ontwikkelingen. 
§2.3 zal nader ingaan op het begrip innovatie, vervolgens worden in §2.4 de kenmerken en wensen van klanten 
vastgesteld. 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar conceptueel bouwen. Doordat er geen literatuur specifiek voor 
conceptueel bouwen voor scholen bestaat wordt in dit hoofdstuk literatuur gebruikt die voor het overgrote deel 
betrekking heeft op de functie wonen of op conceptueel bouwen in het algemeen. De stap naar conceptueel 
bouwen voor scholen zal in hoofdstuk 6 worden gemaakt. 

In iedere paragraaf komen aandachtspunten naar voren, deze hebben een blauwe tekstkleur. De aandachtspunten 
zijn zaken waar iets mee gedaan zou moeten worden om het aanbod naar klanten te verbeteren. Aan het eind van 
iedere paragraaf zijn de aandachtspunten uit de desbetreffende paragraaf samengevat. 

§2.1  Ontwikkeling in de bouw 
De bouwsector ontwikkelt zich voortdurend. Om te begrijpen hoe de huidige situatie zich heeft ontwikkeld zal eerst 
worden gekeken naar de ontwikkelingen in historisch perspectief, om vervolgens de huidige situatie in hoofdlijnen 
uiteen te zetten. 

Historie
Tot aan de tweede wereldoorlog was er steeds sprake van een situatie waarin slechts een beperkt aantal partijen in de 
bouwsector actief waren. Deze partijen boden geen producten aan, maar capaciteit, ofwel diensten. In deze situatie 
waren er twee partijen die de dienst uitmaakten; de architect en de bouwer (Bolte, Huijbregts, & Kruyzen, 2004; Huijbregts, 
2010). De architect-bouwmeester had in dit systeem de machtigste positie in de bouwsector en had het uiteindelijk voor 
het zeggen. Rond het midden van de 20e eeuw was er sprake van een situatie waar opdrachtgever, ontwerper en bouwer 
in een strak, en weinig flexibel samenwerkingsverband functioneerden (Hillen, 2000). Tijdens de tweede wereldoorlog 
is er in fysieke zin veel verwoest. Na de oorlog was er dan ook dringend behoefte aan direct inzetbare oplossingen die 
konden worden toegepast gedurende de wederopbouw in Nederland. Tijdens de wederopbouw werden in relatief 
korte tijd grote hoeveelheden woningen ontwikkeld (Bolte et al., 2004). Deze woningen werden in complete wijken 
ontwikkeld met veel uniformiteit in het aanbod als gevolg. Het is opmerkelijk dat er grote hoeveelheden woningen 
zijn ontwikkeld waar klanten geen enkele invloed hebben gehad op het eindresultaat. Dit kwam enerzijds door de 
omstandigheden van die tijd, maar anderzijds vonden klanten dit op dat moment ook niet relevant. De behoeften 
waren veel eenvoudiger, een dak boven het hoofd had de prioriteit en persoonlijk maatwerk had relatief weinig waarde 
(Pries, Bleeker, & Vermande, 2008). De nood aan grote hoeveelheden woningen in een relatief kort tijdsbestek heeft geleid tot 
de ontwikkeling en toepassing van industriële bouwsystemen. Met behulp van deze industriële bouwsystemen konden 
complete woningen in hoog tempo worden ontwikkeld. Na de wederopbouw was de nood verdwenen en daarmee 
ook de populariteit van de industriële bouwsystemen (Bolte et al., 2004). Vanaf het einde van de jaren zestig begon 
de focus van de vraag te verschuiven (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000). Er was een duidelijke verschuiving 
in de vraag van kwantiteit naar kwaliteit (Horstman, 2005). Begin jaren tachtig groeide de behoefte naar diversiteit 
verder. Dit had grote gevolgen voor de manier waarop men in de bouw te werk ging. Voorheen was men gewend om 
met behulp van industriële bouwsystemen projecten te realiseren waarbij grote hoeveelheden uniforme woningen 
werden gebouwd. Door de groeiende vraag naar diversiteit was deze methode niet langer geschikt en de noodzaak 
voor een andere manier van werken nam toe (Pries et al., 2008). De vraag naar diversiteit groeide nog sterker onder 
invloed van een steeds groter wordende keuze aan materialen, producten, technieken en bouwmethodes. Daar waar 
er eerst aandacht was voor kant en klare producten die dankzij industriële methoden tot stand waren gekomen kwam 
opnieuw de aandacht te liggen op maatwerkproducten waarbij het aanbod bestond uit het aanbieden van capaciteit. 
Het gaat om een inspanningsverplichting en niet langer specifiek een resultaatverplichting. Naast een verandering van 
de behoefte van klanten heeft ook de technologische voortgang gezorgd voor een groei van het aantal specialistische 
partijen in de bouw. Het steeds groter wordende aantal partijen dat bij een project betrokken is heeft vervolgens weer 
geresulteerd in het steeds complexer worden van de bouw doordat het proces moeilijker te beheersen is. Vanaf de 
jaren negentig is er gezocht naar een antwoord op deze steeds groter wordende complexiteit (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 
2006, 2010). Nieuwe vormen van samenwerking zoals ‘bouwen nieuwe stijl’ zijn in deze tijd ontstaan. De mogelijkheden 
op gebied van informatietechnologie waren op dat moment nog beperkt. Hierdoor is deze vorm van samenwerken 
nooit een succes geworden. Ook het in de jaren negentig ingevoerde kwaliteitssysteem bleek geen succes. Vooral de 
zeer beperkte flexibiliteit van de regels van dit systeem en het ontbreken van een passende manier om om te gaan met 
de verschillende processen van de betrokken bedrijven hebben gezorgd voor het falen van dit systeem. Inmiddels is er 
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weer veel veranderd (Bolte et al., 2004).

Huidige situatie
Om te beginnen is het goed vast te stellen dat daar waar over de bouwsector wordt gesproken dit verder gaat dan 
alleen bouwen. Bouwen is immers geen doel op zichzelf (Bolte et al., 2004). Anders gezegd het gaat niet specifiek om 
het uiteindelijke bouwwerk of het bouwproces om daar te komen, maar ook om het gebruik daarvan door een of 
meerdere klanten voor een bepaalde tijd. Met bouwsector wordt bedoeld het geheel van product, proces en betrokken 
partijen (organisatie) die gezamenlijk potentiële klanten zo goed als mogelijk bedienen in de invulling van zijn 
huisvestingsvraagstuk voor een bepaalde gebruiksperiode (Spekkink, 2006). De oplossing van het huisvestingsvraagstuk 
heeft niet alleen betrekking op de huisvestingsvraag, maar heeft ook consequenties op onder andere sociaal vlak, voor 
productiviteit en gezondheid (Bolte et al., 2004). 

De huidige markt ontwikkelt zich meer en meer als een vragersmarkt (Cuperus, 2003; Huijbregts, 2003, 2010; Stuurgroep 
Experimenten Volkshuisvesting, 2000; van der Veen, 2006). In deze markt zou het credo ‘de klant is koning’ duidelijk moeten 
gelden (Huijbregts, 2003, 2010). In deze vragersmarkt is er bij klanten meer financiële ruimte beschikbaar voor het inwilligen 
van hun wensen. Klanten zijn van mening dat gemak ook geld mag kosten en ziet daarmee de waarde van kwaliteit 
en gemak steeds meer in (Huijbregts, 2003). Feitelijk zijn er structureel twee belangrijke ontwikkelingen zichtbaar. In de 
eerste plaats is dit een afname van de gemiddelde grootte van bouwprojecten. Dit is vooral het gevolg van de vraag 
om diversiteit waar reeds eerder over gesproken is. In de tweede plaats is er een duidelijke toename in de gewenste 
keuzevrijheid bij een project voor klanten zichtbaar (Huijbregts, 2006, 2010; Pries et al., 2008). Daar waar andere sectoren 
direct inspringen op dergelijke ontwikkelingen heeft de bouw altijd gezegd uniek te zijn en niet te vergelijken te zijn met 
andere sectoren. De bouwsector heeft zichzelf, door dit standpunt in te nemen, ontheven van de taak iets te moeten 
doen met deze ontwikkelingen. In de huidige situatie kan deze houding geen stand meer houden en is verandering 
noodzakelijk (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006). 

De laatste jaren worden er door verschillende partijen initiatieven genomen die proberen om te gaan met de huidige 
situatie. Deze initiatieven richten zich op zowel product-, proces- als ook organisatieniveau. Veelal zijn dit pogingen 
die kant en klare producten als uitgangspunt hebben. Ondanks de vele pogingen blijft succes vooralsnog uit (Bolte et al., 
2004). Van de mogelijkheden en kansen die er zijn wordt in de praktijk nog slechts in beperkte mate gebruik gemaakt. 
Dit heeft in belangrijke mate te maken met het feit dat de mens van nature niet open staat voor verandering. Als er al 
sprake is van verandering is dit altijd zo minimaal mogelijk (Cuperus, 2003; Pries et al., 2008; Shah, Rust, Parasuraman, Staelin, & 
Day, 2006). Aan de aanbodzijde betekent dit dat men niet graag afwijkt van de manier waarop men gewend is te werken. 
Dit zorgt ervoor dat slechts weinig bedrijven met een vernieuwend product zullen komen. Bedrijven die dit wel doen 
zullen doorgaans niet met revolutionair innovatieve producten komen; zij blijven meestal dicht bij de manier waarop 
zij gewend zijn te werken. Voor de vraagzijde betekent dit dat wanneer er een nieuw product op de markt komt klanten 
doorgaans niet snel geneigd zullen zijn de voorkeur te hebben voor dit nieuwe aanbod ten opzichte van het reeds 
bekende aanbod dat voor hen vertrouwd is. Dat het nieuwe product wellicht beter aansluit bij hun behoeften maakt 
daarbij geen verschil. Bolte et al. (2004) stellen dat het bij het vernieuwen van het aanbod niet uitsluitend moet gaan 
om het aanbieden van nieuwe producten. Innovatie van het aanbod zou zich moeten richten op het ontwikkelen 
van een nieuwe aanbodstrategie. Een aanbodstrategie valt daarbij te omschrijven als het totaal van het aangeboden 
product, het volledige proces om tot het product te komen en de organisatie die het aanbod levert. Alle processen en 
activiteiten die bij deze drie onderdelen horen behoren tot de aanbodstrategie. 

De huidige manier van werken kenmerkt zich door een duidelijke scheiding tussen ruw- en afbouw. Ruw- en afbouw 
verschillen sterk in karakter van elkaar. Daar waar de ruwbouw zich als industrieel en procesmatig laat beschrijven, 
heeft afbouw een typisch ambachtelijk karakter. Het is daarom noodzakelijk ruw- en afbouw beide op een eigen 
specifieke manier te benaderen (Pries et al., 2008). Normaal gesproken wordt bij een project een groot deel verkocht 
voordat men begint met de bouw. Naarmate het risico van de verkoop van het resterende deel groter wordt zal de 
ontwikkelaar een groter percentage voorafgaand aan de start van de bouw van het project verkocht willen hebben. In 
een vragersmarkt is een groter afzetrisico dan in een aanbiedersmarkt. Het aanbod overtreft in een vragersmarkt de 
vraag waardoor het afzetrisico groter is. In de huidige marktomstandigheden zal de ontwikkelaar daarom pas starten 
met de bouw op het moment dat bijna alle woningen zijn verkocht (Cuperus, 2003). Wat in ieder geval duidelijk is, is 
dat het tijdperk van grootschaligheid ten einde is gekomen. Momenteel is er een behoefte aan kleinschaligheid en 
differentiatie. Ontwikkelaars maken dan ook de keuze het aanbod te richten op een goedkoper en gedifferentieerd 
woningaanbod. Tevens is er meer oog voor de toekomstwaarde van de objecten. In een onderzoek van BouwBeter 
wordt gesteld dat de huidige traditionele manier van werken niet meer in staat is aansluiting te vinden bij de wensen 
van klanten. De sterke fragmentatie, als gevolg van specialisatie, in de sector is hierbij een belangrijke factor (Bolte 
et al., 2004; Huijbregts, 2006). Daarnaast dragen de oriëntatie op het aanbieden van capaciteit en de reactieve houding 
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van de sector in hoge mate bij aan het niet aansluiten van aanbod op vraag. Deze kloof tussen vraag en aanbod heeft 
niet alleen betrekking op het product, maar betreft de volledige aanbodstrategie zoals deze momenteel wordt ingezet. 
Overige oorzaken die bijdragen aan de kloof tussen vraag en aanbod zijn onder andere het ondermaatse aanbod voor 
wat betreft nieuwbouw, de beperkte aandacht voor duurzaamheid, de beperkte keuzevrijheid die aan klanten wordt 
geboden en de slechte betaalbaarheid van woningen in het algemeen(Bolte et al., 2004). 

In het algemeen kan worden gesteld dat de wensen van klanten in de praktijk onvoldoende worden gehoord. Klanten 
krijgen in de meeste gevallen, door verschillende oorzaken, niet geleverd wat zij voor ogen hadden, hetgeen in 
ontevredenheid resulteert (Hillen, 2000). Het inspelen op de voortdurend veranderende vraag is een uitdaging voor 
de aanbodzijde in de bouwsector. De veranderlijkheid van de vraag zal komende jaren blijven onder invloed van 
verschillende trends en ontwikkelingen.

In figuur 2.1 staan de aandachtspunten uit deze paragraaf samengevat. 

Figuur 2.1: Aandachtspunten met betrekking tot de ontwikkeling in de bouw

Aandachtspunten:
Verschuiving in de vraag van kwantiteit naar kwaliteit
Vraag naar diversiteit
Groei van het aantal specialistische partijen
Vragersmarkt
Kwaliteit en gemak
Vraag om diversiteit
Duidelijke toename in de gewenste keuzevrijheid
Niet met revolutionair innovatieve producten komen
Innovatie van het aanbod zou zich moeten richten op het ontwikkelen van een nieuwe aanbodstrategie
Ruw- en afbouw beide op een eigen specifieke manier te benaderen
Afzetrisico groter
Behoefte aan kleinschaligheid en differentiatie.
Meer oog voor de toekomstwaarde
Sterke fragmentatie, als gevolg van specialisatie
Oriëntatie op het aanbieden van capaciteit
Reactieve houding van de sector
Niet aansluiten van aanbod op vraag
Beperkte keuzevrijheid
Wensen van klanten in de praktijk onvoldoende worden gehoord
Niet geleverd wat zij voor ogen hadden

§2.2  Trends en ontwikkelingen 
De huidige situatie in de markt, waar de drie mogelijke aanbodstrategieën invulling aan zouden moeten geven, is 
continu onderhevig aan verschillende trends en ontwikkelingen. Het gaat hier om trends en ontwikkelingen op 
demografisch-, economisch-, sociaal-, technologisch-, ecologisch- en politiek/maatschappelijk vlak. Huijbregts (2006) 
stelt dat deze ontwikkelingen in bijna alle gevallen zullen leiden tot een veranderende behoefte van klanten. Doel van 
dit onderzoek is om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten. Het is hierom nuttig, zo niet noodzakelijk, 
deze ontwikkelingen in overweging te nemen. In tegenstelling tot de overige paragrafen in dit hoofdstuk worden de 
aandachtspunten in deze paragraaf voor iedere categorie trends en ontwikkelingen apart opgesomd. 

Op demografisch vlak is de verwachting dat de bevolkingsgroei nog zeker tot 2034 zal aanhouden (van Duin & Stoeldraijer, 
2014). Dit betekent dat de vraag naar huisvesting zal toenemen in de komende jaren. Het aandeel van de bevolking 
dat werkt zal – onder invloed van de vergrijzing – afnemen. Het feit dat het aandeel werkenden daalt zorgt ervoor dat 
relatief gezien minder mensen over ruime financiële middelen beschikken. Dit zal invloed hebben op bijvoorbeeld de 
verhouding tussen de vraag naar huur- en koopwoningen. Verder zal door onder andere de vergrijzing de leeftijdsopbouw 
wijzigen. Iedere leeftijdscategorie heeft specifieke wensen. Een verandering in de leeftijdsopbouw van de bevolking 
betekent dan ook een verandering van de vraag (Huijbregts, 2006). Tevens zal vanwege de vergrijzing de behoefte aan 
zorg verder toenemen. Deze behoefte is divers en varieert van thuis wonen met ondersteuning tot volledig verzorgde 
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zorgcomplexen (Bolte et al., 2004). Voorheen konden binnen de samenleving duidelijke groepen worden onderscheiden 
op basis van criteria als leeftijd, huishoudenssamenstelling, inkomen, sociale klasse, nationaliteit en religie. Momenteel 
verschuift de manier waarop groepen in de samenleving worden gedefinieerd en wordt er gebruik gemaakt van criteria 
als tijdsbesteding, consumptiepatroon en leefstijlen. Men ziet en typeert de samenleving op een andere manier 
(Hacquebord, 2003; Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000). 

In figuur 2.2 staan de aandachtspunten vanuit demografische trends en ontwikkelingen samengevat. 

Figuur 2.2: Aandachtspunten met betrekking tot demografische trends en ontwikkelingen

Aandachtspunten:
Veranderende behoefte van klanten
Men ziet en typeert de samenleving op een andere manier

Op economisch vlak kenmerkt de situatie zich door schaalvergroting en globalisering. Niet alleen de markt, maar ook 
de ondernemingen binnen deze markt ontwikkelen zich op deze manier (Bolte et al., 2004). Eén van de effecten hiervan 
is dat er steeds meer sprake is van één mondiale markt. Dit effect wordt versterkt onder invloed van een steeds groter 
wordende mobiliteit en communicatiemogelijkheden. Klanten zijn niet langer beperkt tot een keuze uit het aanbod 
van oplossingen in Nederland, maar hebben de mogelijkheid te kiezen uit alle oplossingen die worden aangeboden 
in de mondiale markt (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006). Door het groeiende aantal alternatieven zijn de verwachtingen 
bij klanten gestegen. Globalisering gecombineerd met een groeiend aantal mogelijkheden om invulling te geven aan 
de behoefte en ondernemingen die op globaal niveau werken zorgen voor een toename in de concurrentie tussen 
de aanbiedende bedrijven onderling (Bolte et al., 2004). Huijbregts (2006) stelt dat de globalisering bedrijven dwingt zich 
te ontwikkelen tot innovatieve bedrijven. Daarnaast wordt arbeid verplaatst naar lageloonlanden (Huijbregts, 2006), 
Nederland (en eigenlijk het hele Westen) wordt hierdoor gedwongen zich op een andere manier te ontwikkelen. De 
ontwikkeling als kenniseconomie doet zijn intrede (Bolte et al., 2004). Het wordt voor de overheid steeds belangrijker te 
investeren in innovatie en kennis. Momenteel ligt de investering op slechts 1% van het BBP hetgeen niet aansluit bij 
de ambitie van de overheid een sterke positie voor wat betreft kennis en technologie na te streven. De ontwikkeling 
om meer te willen investeren en de ambitie een positie als kenniseconomie in te nemen biedt dan ook ruimte 
aan innovatieve ideeën (Huijbregts, 2006). De financiële crisis heeft inmiddels het dieptepunt gehad en het herstel is 
ingetreden. Echter zorgt onzekerheid over de ontwikkeling van de economische situatie er voor dat bedrijven behoefte 
hebben aan flexibele huisvesting. Met flexibel wordt hier bedoeld het snel kunnen inspelen op krimp of groei. De 
behoefte aan flexibiliteit wordt versterkt door het ontstaan van nieuwe vormen van werken onder invloed van onder 
andere nieuwe mogelijkheden voor communicatie (Bolte et al., 2004). De werkplek is steeds minder een statisch begrip. 
De werkplek is flexibel en wordt meer gecombineerd met functies als wonen (Huijbregts, 2003). In algemene zin is er 
steeds meer sprake van een consumptiemaatschappij. Alle producten worden gezien als consumptiegoed. Zo is een 
woning niet langer alleen een eerste levensbehoefte, maar wordt deze steeds meer als consumptiegoed gezien. Een 
woning is een product waar een klant zijn identiteit aan ontleent (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000). Klanten 
gebruiken materiële zaken om zich enerzijds een eigen identiteit aan te meten en anderzijds om te laten zien dat zij 
ergens bij horen. Deze beweging is tegengesteld aan de algemene globalisering van de maatschappij waarin alles 
groter wordt (Cuperus, 2003). 

In figuur 2.3 staan de aandachtspunten vanuit economische trends en ontwikkelingen samengevat. 

Figuur 2.3: Aandachtspunten met betrekking tot economische trends en ontwikkelingen

Aandachtspunten:
Groter wordende communicatiemogelijkheden.
Verwachtingen bij klanten gestegen
Toename in de concurrentie
Globalisering bedrijven dwingt zich te ontwikkelen tot innovatieve bedrijven
Investeren in innovatie en kennis
Flexibele huisvesting

Op sociaal vlak worden klanten steeds mondiger en kritischer (Cuperus, 2003; Huijbregts, 2003, 2006, 2010; van der Veen, 2006). 
Klanten hebben een steeds duidelijkere eigen mening, weten wat wel en niet goed voor hen is en willen dit ook 
kenbaar maken (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000). In de eerste plaats komt dit door de groeiende toegang 
tot informatie (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2010). Klanten kunnen zich hierdoor – onder andere via internet – oriënteren 
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op het beschikbare aanbod en is beter geïnformeerd (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2010). In de tweede plaats zorgt de 
toenemende welvaart ervoor dat klanten steeds minder tijd en meer financiële middelen hebben. Gebrek aan tijd en 
overvloed aan middelen zorgen ervoor dat klanten het verwerven van het gewenste aanbod liever – tegen betaling – 
uitbesteden (Huijbregts, 2010). Huijbregts (2006) noemt dit de ‘gemaksconsument’. Een andere ontwikkeling die aansluit 
bij het idee van de gemaksconsument is dat klanten steeds meer behoefte hebben aan het doen van zaken met één 
partij in plaats van met alle betrokken partijen afzonderlijk (Lichtenberg, 2001). Het steeds mondiger worden van klanten 
is te verklaren door een groeiende betrokkenheid (Rongen & Houben, 1992). De mondige klant mengt zich in het proces 
en organiseert zich in belangenorganisaties. Door onder andere de grote invloed die media en internet hebben laten 
klanten zich ook duidelijk horen en dan vooral wanneer zij ontevreden zijn. De verhoudingen tussen aanbieder en klant 
veranderen onder invloed van voorgenoemde ontwikkelingen met als grootste gevolg het groter wordende gevoel 
van macht voor klanten (Huijbregts, 2006). De steeds sterker wordende positie van klanten vraagt om een reactie van de 
bouwsector (Huijbregts, 2003). Een andere belangrijke verandering voor wat betreft klanten is dat deze er steeds meer aan 
gewend zijn geraakt dat ieder product aan te passen is naar zijn/haar wensen. Klanten kunnen producten in iedere 
sector naar eigen wens aanpassen, te denken valt aan de auto industrie of het kopen van gepersonaliseerde sneakers. 
Doordat klanten er inmiddels in andere sectoren aan gewend zijn geraakt hebben zij voor de bouwsector dezelfde 
verwachtingen (Horstman, 2005). Klanten interesseren zich in groeiende mate in geïntegreerde oplossingen (Huijbregts, 
2006). Een andere belangrijke ontwikkeling is de individualisering van de samenleving welke duidelijk merkbaar is in de 
praktijk (Huijbregts, 2003; van der Veen, 2006). Klanten worden steeds meer op zichzelf en hechten minder waarde aan het 
collectieve. Op gebied van onderwijs verdwijnt de klassikale leervorm steeds meer en wordt vervangen door nieuwe 
vormen van onderwijs. Deze nieuwe vormen maken gebruik van flexibele ruimtes waarin plaats wordt geboden aan 
verschillende lesvormen. Vanuit de overheid zal er de komende jaren in het bijzonder in het onderwijs sprake zijn van 
decentralisatie. Scholen zullen steeds meer taken krijgen toebedeeld (Bolte et al., 2004). 

In figuur 2.4 staan de aandachtspunten vanuit trends en ontwikkelingen op sociaal vlak samengevat. 

Figuur 2.4: Aandachtspunten met betrekking tot sociale trends en ontwikkelingen

Aandachtspunten:
Klanten steeds mondiger en kritischer 
Duidelijkere eigen mening
Beter geïnformeerd
Minder tijd en meer financiële middelen
Verwerven van het gewenste aanbod liever – tegen betaling – uitbesteden
‘Gemaksconsument’
Doen van zaken met één partij
Groeiende betrokkenheid
Ieder product aan te passen is naar zijn/haar wensen voor de bouwsector dezelfde verwachtingen
Geïntegreerde oplossingen
Flexibele ruimtes

De ontwikkelingen op technologisch vlak zorgen ervoor dat er steeds meer mogelijk is als het gaat om het voorzien 
in de behoefte van klanten. Het einde van deze technologische voortgang is nog niet in zicht. Doordat klanten steeds 
beter zijn geïnformeerd, zijn klanten beter op de hoogte van deze mogelijkheden en de verwachtingen zijn dan ook 
gestegen. Door onder andere de groeiende mogelijkheden voor wat betreft communicatie en internet ontstaan 
nieuwe mogelijkheden tot samenwerking tussen bedrijven (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006). Kennis kan eenvoudig 
worden gedeeld en denk aan bijvoorbeeld vergaderen op afstand (Bolte et al., 2004). De voortgang op technologisch 
vlak en de nieuw vergaarde, al dan niet gedeelde, kennis zorgen voor ontwikkelingen op organisatorisch vlak. Nieuwe 
organisatievormen ontstaan in het bedrijfsleven. Daar waar eerst de benodigde competenties zich bijna uitsluitend 
richten op technologisch vlak worden management competenties voor bedrijven steeds belangrijker. Het is niet langer 
voldoende ‘iets te kunnen’ (het aanbieden van vakinhoudelijke capaciteit). Bedrijven worden geacht zich op een andere 
wijze te organiseren, de interactie met klanten te ‘managen’ en een totaaloplossing aan te bieden voor het probleem 
van de doelgroep (Huijbregts, 2006). Tevens ontstaat door de vergaande technologische ontwikkeling een uitdaging in 
de vorm van het managen van informatie. Dit geldt zowel intern, informatie binnen het bedrijf of tussen bedrijven 
in de sector, als ook extern, de informatiestroom tussen klanten en de sector (Lichtenberg, 2001). Verder is het door de 
groeiende mogelijkheden op technologisch vlak steeds moeilijker voor bedrijven in de bouw om zich op technisch 
vlak te onderscheiden van anderen (Huijbregts, 2006). De wereld wordt als het ware steeds kleiner door voornamelijk de 
mogelijkheden van internet (Bolte et al., 2004). Bedrijven moeten dan ook op zoek naar manieren om zich op ander vlak 
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dan techniek te onderscheiden van de concurrentie. De groei in oplossingen zorgt er voor dat het voor klanten steeds 
moeilijker is te kiezen. Klanten raken het overzicht kwijt (Huijbregts, 2006, 2010). 

In figuur 2.5 staan de aandachtspunten vanuit technologische trends en ontwikkelingen samengevat. 

Figuur 2.5: Aandachtspunten met betrekking tot technologische trends en ontwikkelingen

Aandachtspunten:
Technologische voortgang
Verwachtingen zijn gestegen 
Groeiende mogelijkheden voor wat betreft communicatie
Nieuwe mogelijkheden tot samenwerking
Nieuwe organisatievormen ontstaan 
Management competenties
Interactie met klanten ‘managen’
Totaaloplossing aanbieden
Managen van informatie
Onderscheiden van de concurrentie 
Klanten raken het overzicht kwijt

De ontwikkelingen op ecologisch vlak zorgen er voor dat de vraag naar innovatie toeneemt. In de eerste plaats is er 
de noodzaak om zuinig om te gaan met de beschikbare grondstoffen. Vanuit deze noodzaak ontstaat onder andere 
een trend voor het hergebruiken van materialen. Al in het ontwerpstadium kan rekening worden gehouden met de 
levensduur van het gebouw en met de vraag wat aan het einde van de levensduur kan worden hergebruikt. In de 
tweede plaats is er de noodzaak om af te stappen van het gebruik van de beperkte hoeveelheid fossiele brandstoffen 
voor de opwekking van energie en zuiniger om te gaan met de opgewekte energie. Vanuit deze gedachte komt de focus 
te liggen op het verduurzamen van gebouwen in de zin van het energiezuinig, of zelfs energieneutraal, maken van 
woningen. In de derde plaats is er de noodzaak om de uitstoot van schadelijke stoffen en afval te verminderen. Een 
voorbeeld van het verminderen van schadelijke uitstoot is het schoner maken van de manier waarop bouwproducten 
worden geproduceerd. Bij afvalvermindering kan wederom aan hergebruik worden gedacht. In de vierde plaats is er de 
noodzaak om anders om te gaan met de schaarse hoeveelheid beschikbare ruimte. De beschikbare grond in Nederland 
waar op gebouwd mag worden is schaars. Multifunctioneel ruimtegebruik is een voorbeeld van een manier waarop 
met deze schaarste wordt omgegaan. Kortom er zijn verschillende ontwikkelingen gaande die een impuls geven 
aan innovatie (Huijbregts, 2006). Daarnaast is het zo dat onder klanten de populariteit van oplossingen die duurzaam 
of milieubewust zijn steeds groter wordt. Opvallend is wel dat zij niet bereid zijn meer te betalen voor dergelijke 
oplossingen ten opzichte van traditionele oplossingen (Bolte et al., 2004). Er moet worden gezocht naar manieren om 
gebouwen duurzamer te maken en de beschikbare ruimte, energie en materialen beter te benutten. De vergaande 
technologische ontwikkeling heeft hier in een belangrijke bijdrage (Huijbregts, 2006; Liebregts, van Bergen, van Nunen, & Persoon, 
2011). 

In figuur 2.6 staan de aandachtspunten vanuit trends en ontwikkelingen op ecologisch vlak samengevat. 

Figuur 2.6: Aandachtspunten met betrekking tot ecologische trends en ontwikkelingen

Aandachtspunten:
Vraag naar innovatie neemt toe
Levensduur van het gebouw
Hergebruik
Verduurzamen van gebouwen in de zin van het energiezuinig, of zelfs energieneutraal
Impuls geven aan innovatie

Wat betreft politiek-maatschappelijke ontwikkelingen zorgt het terugtrekken van de overheid voor veranderingen 
(Huijbregts, 2006). Het terugtrekken van de overheid dient te worden gecompenseerd door een actieve houding van 
marktpartijen (Bolte et al., 2004). Het afstoten van taken aan commerciële marktpartijen zorgt in eerste instantie voor 
een verschuiving van oog hebben voor de wensen van klanten naar kostenreductie en efficiëntie. Een groeiende 
vraag naar het bieden van waarde voor klanten is het gevolg. Daarnaast probeert de overheid het verlies aan invloed 
– door het afstoten van taken aan de markt – te compenseren met nieuwe regelgeving waardoor het proces langer en 
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ingewikkelder wordt en de risico’s voor bedrijven uit de bouw groter worden. Enerzijds wil de overheid dereguleren en 
anderzijds wil zij op de achtergrond toch invloed houden zij het op een andere, meer indirecte, manier dan voorheen 
(Huijbregts, 2006). Meer overlaten aan de markt zou moeten betekenen dat de markt hier ook meer ruimte voor krijgt, 
in de praktijk is het tegenovergestelde echter het geval (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000). Uiteindelijk zijn de 
negatieve gevolgen van deze ontwikkelingen merkbaar voor klanten (Huijbregts, 2006). Niet alleen vanwege bovenstaande, 
maar in algemene zin is er sprake van juridificering in de maatschappij waar zowel klant als aanbieder de gevolgen van 
ondervinden (Huijbregts, 2003). 

Onder invloed van de hier boven beschreven ontwikkelingen zijn zowel aanbod- als vraagzijde in de bouw aan 
verandering onderhevig. Bolte et al. (2004) stellen dat niet alleen de partijen, maar ook het speelveld waarop zij actief 
zijn onderhevig is aan deze verandering. De in deze paragraaf beschreven ontwikkelingen hebben direct of indirect 
invloed op de bouwsector. De ontwikkelingen zullen daarom direct of indirect terugkomen in de rest van dit onderzoek. 
Samenvattend kan worden gesteld dat de bouw complexer wordt en de beheersbaarheid steeds minder (Huijbregts, 
2006). De huidige manier van werken is niet langer geschikt. Innovatie is nodig (Bolte et al., 2004). 

In figuur 2.7 staan de aandachtspunten vanuit politiek-maatschappelijke trends en ontwikkelingen samengevat. 

Figuur 2.7: Aandachtspunten met betrekking tot politiek-maatschappelijke trends en ontwikkelingen

Aandachtspunten:
Actieve houding van marktpartijen
Verschuiving van oog hebben voor de wensen van klanten naar kostenreductie en efficiëntie
Risico’s voor bedrijven uit de bouw groter worden
Juridificering
Innovatie is nodig

Tot slot zijn er binnen het onderwijs ook enkele ontwikkelingen gaande. In het primair onderwijs (PO) is al geruime tijd 
een ontwikkeling zichtbaar waarbij er anders over onderwijs wordt nagedacht. Steeds vaker wordt de differentiatie op 
grond van leeftijd losgelaten. Er wordt gekeken naar het niveau van het individuele kind. Daar waar een differentiatie 
op leeftijd resulteert in de behoefte aan klaslokalen zorgt een differentiatie op niveau voor een andere behoefte. 
De behoefte naar flexibiliteit groeit onder andere door het ontstaan van nieuwe lesvormen. Een voorbeeld is het 
willen kunnen gebruiken van de verkeersruimte als leerplein. Na het basisonderwijs is sinds enkele jaren de zelfde 
ontwikkeling te zien in het voortgezet onderwijs (VO) (Huijbregts, 2006). 

§2.3  Innovatie 
Vanwege de veranderingen zoals hiervoor beschreven en de gevolgen die die veranderingen met zich meebrengen is 
het nodig te innoveren in de sector. Wat onder innovatie wordt verstaan en wat er voor nodig is zal in deze paragraaf 
worden beschreven. 

Het begrip innovatie kent binnen de sector verschillende opvattingen. In theorie zou innovatie moeten worden gezien 
als ‘technische vernieuwing’ of ‘een weg naar groei’. Deze opvattingen gaan over innovatie als verandering van de 
huidige situatie. Verandering betekent hier dat er met nieuw aanbod moet worden gereageerd op de veranderde 
vraag. Heel anders is de praktijk waar innovatie wordt gezien als het verhogen van de efficiëntie van de huidige manier 
van werken (Bolte et al., 2004). Dit is essentieel anders omdat de huidige manier van werken in dit geval in stand blijft en 
er slechts wordt gekeken naar optimalisatie. Innovatie is radicaler en ingrijpender van aard. Daarnaast is het belangrijk 
vast te stellen dat innovatie niet uitsluitend gaat over het aanbieden van nieuwe producten. Innovatie moet in 
een breder perspectief worden gezien. Ook het gehele proces en de organisatie van zowel de bedrijven in de bouw 
onderling als ook de interne organisatiestructuur van de afzonderlijke bedrijven moeten innoveren (Bolte et al., 2004). De 
huidige opvatting van innovatie in de praktijk leent zich niet voor de verandering waar de markt om vraagt.

Innovatie is dus vernieuwing van zowel product, proces als ook de organisatie. In het algemeen kan worden gesteld 
dat vernieuwing (en dus innovatie) bestaat uit vier opeenvolgende stadia. Het eerste stadium is bewustwording; weten 
dat innovatie nodig is. Het tweede stadium is dat alle betrokkenen het ook echt moeten willen. Draagvlak creëren 
voor en richting geven aan de innovatie is dan ook van groot belang. Het derde stadium is dat het moet kunnen, 
ofwel haalbaar moet zijn. Voor dit derde stadium is het nodig dat de competenties van alle betrokkenen toereikend 
zijn, of dat zij bereid zijn te leren zodat zij uiteindelijk in staat zijn de innovatie door te voeren (Bolte et al., 2004). Op 
organisatorisch vlak is het absoluut noodzakelijk om voldoende ruimte voor ondernemerschap en groei te bieden aan 
de eigen werknemers. Zonder deze ruimte is het onvoldoende mogelijk te kunnen breken met de bestaande routines 
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en opvattingen die er in de loop der jaren zijn ingesleten. Anders gesteld is innoveren erg lastig als men vast zit in het 
verleden (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2003). Tot slot is het vierde stadium de uiteindelijke uitvoering. Na drie stappen van 
voorbereiding moet innovatie uiteindelijk in de praktijk tot uitvoering komen (Bolte et al., 2004). 

Bolte et al. (2004) stellen dat innovatie in de bouw eerder een noodzaak is dan een keuze. De vele ontwikkelingen 
zoals eerder dit hoofdstuk beschreven hebben geleid tot deze noodzaak. De grootste uitdaging is om de bouw te 
ontwikkelen tot een vraaggerichte sector aangezien de aanbod gedreven aanpak niet meer aansluit op de huidige 
vraag. Innovatie in de sector moet zich volgens BouwBeter (2004) toespitsen op het klantgericht maken van de 
processen in en organisatie van de bouwsector. Het is in ieder geval belangrijk dat de bouwsector zich realiseert dat 
innovatie geen doel op zichzelf is. Innovatie is slechts een noodzakelijk middel om binnen de sector het aanbod beter 
te laten aansluiten op de vraag (Bolte et al., 2004). Dit middel zal door de bouwsector continu moeten worden ingezet om 
het aanbod steeds opnieuw te laten aansluiten op de voortdurend veranderende vraag. Innovatie is van belang voor 
de groei en prestatie van het aanbiedende bedrijf (Frambach, Prabhu, & Verhallen, 2003; Sandvik & Sandvik, 2003). 

Opvallend is dat de bouwsector relatief weinig investeert in innovatie. Daar waar in overige sectoren gemiddeld 
ongeveer 3% van de omzet wordt geïnvesteerd in research & development ligt dit in de bouwsector op slechts 0.3% 
van de omzet. De bouw investeert dus blijkbaar tien keer minder in innovatie dan andere sectoren. Er is sprake van 
een relatief beperkt innovatief vermogen van de sector (Bolte et al., 2004). Opvallend hierbij is dat de Nederlandse 
bouwsector ten opzichte van bouwsectoren in andere landen relatief meer aan innovatie doet. Wat dit uiteindelijk 
heeft opgeleverd voor klanten is de vraag waarmee de praktische waarde van dit gegeven discutabel is. Nog opvallender 
is dat de gerealiseerde gebruikskwaliteit vanuit innovatie in de sector in andere landen wel weer hoger is (Hillen, 2000). 
Blijkbaar innoveert de Nederlandse bouwsector niet op de juiste manier of op de juiste onderdelen. In de eerste 
plaats is dit te wijten aan het ontbreken van het totaaloverzicht voor wat betreft innovatie. Aangaande de innovatie 
die in de praktijk plaatsvindt in de bouwsector kan worden gesteld dat deze sterk gefragmenteerd plaatsvindt op 
veel verschillende onderdelen. Niet in de laatste plaats is de vergaande specialisatie in de keten, waar reeds eerder 
over is gesproken, hier de voornaamste reden voor. Het beperkte vermogen gecombineerd met de gefragmenteerde 
toepassing zorgt ervoor dat innovatie nauwelijks aanwezig lijkt te zijn (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2010). In de tweede 
plaats is de blik voor innovatie de verkeerde kant op gericht. Men is meer bezig met kijken naar wat men allemaal 
nog meer kan (oriëntatie op capaciteit) dan dat de focus ligt op wat klanten willen en hoe dat bereikt kan worden 
(Hillen, 2000; Shah et al., 2006). Ten derde ligt de focus nog altijd op één enkel project met betrekking tot onder andere 
het terugverdienen van investeringen. Deze korte termijnfocus zorgt er voor dat structurele innovaties niet van de 
grond komen (Liebregts et al., 2011). Ook de overheid met haar steeds groter wordende regelzucht, zoals besproken bij 
politieke trends, beperkt de ruimte die er is voor innovatie. Hoe meer de overheid met extra regels probeert invloed 
te houden in de bouwsector, hoe kleiner de ruimte voor innovatie uiteindelijk wordt. De uitdaging voor bedrijven om 
te innoveren is, mede vanwege de hier omschreven omstandigheden, zeker aanwezig (Bolte et al., 2004). Het is voor wat 
betreft productinnovatie interessant te kijken hoe hier in andere industrieën zoals de software-industrie mee om wordt 
gegaan. In deze industrie wordt vaak gewerkt met een aantal op zichzelf functionerende modules. Doordat de modules 
onderling onafhankelijk zijn kunnen deze op verschillende manieren worden ingezet hetgeen resulteert in kansen voor 
productvernieuwing en efficiëntieverbetering. Dit principe wordt overigens in meerdere sectoren toegepast. Misschien 
wel de grootste les die de bouwsector kan leren vanuit andere sectoren is dat klanten een bijzonder waardevolle bron 
van informatie zijn. Onderzoek in verschillende sectoren toont aan dat een groot deel van de innovaties ontstaan is 
vanuit de input van klanten. Blijkbaar beschikken zij over ideeën die waardevol kunnen zijn voor de sector. Wat is er 
nodig om deze kennis van klant naar aanbieder over te dragen (Pries et al., 2008)? 

Wanneer gekeken wordt naar de ontvankelijkheid voor nieuwe innovatieve ideeën door klanten kan worden gesteld 
dat klanten in Nederland ten opzichte van andere landen relatief goed ontvankelijk zijn. Dit geldt niet alleen voor 
innovatieve producten, maar zeker ook voor een innovatief proces of een innovatieve organisatie. Wanneer er naar 
bijvoorbeeld Duitsland wordt gekeken is daar, door een veel lagere ontvankelijkheid, nog altijd sprake van een zeer 
traditionele verhouding tussen klanten (opdrachtgever), ontwerper en bouwer. Dit resulteert in een cultuur in de 
bouwsector die Nederland reeds lang achter zich heeft gelaten. Dat de gemiddelde Nederlander relatief ontvankelijker 
is wil absoluut niet zeggen dat hij innovatie zonder meer accepteert of hier überhaupt voor open staat. Het is nodig de 
markt te bewerken en doelmatig te benaderen. Dit is overigens in de bouw niet anders dan in andere sectoren, ook 
daar is het bewerken van de markt alvorens zij open staat voor innovatie noodzakelijk (Hillen, 2000). 

Hoe innovatie zich verspreidt in de markt wordt beschreven in de theorie ‘diffusion of innovation’ en bevat vier 
elementen. Verspreiding (diffusion) is een proces waarbij een innovatie (1) wordt gecommuniceerd via bepaalde 
kanalen (2) gedurende een bepaalde tijd (3) tussen mensen die tot een bepaald sociaal systeem (4) horen. Door als 
aanbieder bewust met deze vier elementen om te gaan kan worden gestuurd of en hoe een innovatief idee in de markt 
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verspreid kan worden. De verspreiding van innovatie is daarnaast afhankelijk van vijf kwaliteiten te weten het relatieve 
voordeel ten opzichte van het bestaande, de compatibiliteit met de wensen en ervaringen van de potentiele klanten, 
de mate van eenvoud voor het begrip en gebruik van de innovatie, de mate waarin de innovatie getest kan worden 
door potentiele klanten en de mate waarin de innovatie zich reeds bewezen heeft in de praktijk (Rogers, 2003). 

In figuur 2.8 staan de aandachtspunten uit deze paragraaf samengevat. 

Figuur 2.8: Aandachtspunten met betrekking tot de noodzaak tot innovatie

Aandachtspunten:
Nieuw aanbod moet worden gereageerd op de veranderde vraag
Verhogen van de efficiëntie
Optimalisatie
Innovatie niet uitsluitend gaat over het aanbieden van nieuwe producten
Innovatie is dus vernieuwing van zowel product, proces als ook de organisatie
Ruimte voor ondernemerschap en groei
Ontwikkelen tot een vraaggerichte sector
Aanbod gedreven aanpak niet meer aansluit op de huidige vraag
Klantgericht maken
Aanbod steeds opnieuw te laten aansluiten op de voortdurend veranderende vraag
Innoveert de Nederlandse bouwsector niet op de juiste manier of op de juiste onderdelen
Ontbreken van het totaaloverzicht
Sterk gefragmenteerd
Vergaande specialisatie in de keten
Kijken naar wat men allemaal nog meer kan Vs. wat klanten willen en hoe dat bereikt kan worden
Leren vanuit andere sectoren
Klanten een bijzonder waardevolle bron van informatie
Input van klanten
Nodig de markt te bewerken en doelmatig te benaderen
Innovatie noodzakelijk

§2.4  Klanten
De vraagzijde is momenteel de partij die bepalend is voor de ontwikkeling van het aanbod in de sector. Het is daarom 
belangrijk de vraagzijde nader te identificeren. Welke kenmerken heeft zij en wat wil zij. 

Ondanks het feit dat Nederlanders relatief open staan voor innovatie kijkt de bouwsector zelf hier anders tegen aan. 
Klanten zouden de keuze uitsluitend op basis van prijs maken. De conservatieve houding zou er voor zorgen dat klanten 
niet geïnteresseerd is in duurdere nieuwe oplossingen. Tot slot zouden klanten nooit weten wat ze willen, waardoor 
het moeilijk is met innovatie in te spelen op de behoefte (Bolte et al., 2004). Is dit beeld dat de sector van haar klanten 
heeft terecht? Om een eerste stap te nemen in het beter leren kennen van klanten eerst een aantal algemene zaken.

Om te beginnen kan er niet worden gesproken over ‘de’ klant gezien het feit dit uniformiteit van alle klanten impliceert. 
In de praktijk blijkt er een grote diversiteit te bestaan onder klanten, niet alleen in wensen maar ook in verschillende 
typen (Huijbregts, 2003, 2010; van der Veen, 2006). Ondanks de grote verschillen tussen klanten kunnen wel doelgroepen 
worden onderscheiden van klanten met min of meer vergelijkbare wensen (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006, 2010). De 
segmentatie in doelgroepen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Voor de segmentatie kan worden gekozen voor 
bijvoorbeeld leeftijd, leefstijl of voorkeur voor een bepaald type bouw. Wanneer over klanten wordt gesproken kan 
dit gaan over een individu of een doelgroep. Er kan ook worden gedoeld op de gebruiker, de koper of zelfs meerdere 
tegelijk (Bolte et al., 2004; Hacquebord, 2003; Huijbregts, 2006; Jobber & Fahy, 2009). Als er in dit onderzoek een klant wordt 
gesproken wordt hiermee de afnemer van een concept bedoeld. Een onderscheid voor individuen of doelgroepen is 
in dit opzicht niet direct relevant. 

Als gekeken wordt naar het proces dat klanten doorlopen bij de invulling van de huisvestingsvraag is het startpunt van 
het proces het moment waarop potentiële klanten zich realiseren dat zij een behoefte hebben doordat zij iets missen. 
Vaak is het zo dat zij zich niet volledig bewust zijn van de behoefte. Van een deel is een klant zich bewust en dit is dan 
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ook de behoefte die uitgesproken wordt. In de meeste gevallen is er echter tevens sprake van een latente behoefte. 
Dit is een behoefte waarvan klanten zich niet bewust zijn, maar wanneer deze niet wordt ingevuld zullen klanten 
zeker ontevreden zijn (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006). Doordat klanten zich niet van de volledige behoefte bewust zijn, 
geven zij onvoldoende sturing aan de vraag. Dit maakt het voor de bouwsector moeilijk een passende invulling aan 
de vraag te geven doordat er alleen kan worden uitgegaan van de uitgesproken behoefte. De volgende stap, nadat is 
vastgesteld dat klanten een behoefte hebben, is dat zij zullen onderzoeken op welke wijze deze behoefte kan worden 
ingevuld. Klanten denken hun behoefte te kennen, zij weten echter niet welke oplossing uiteindelijk het best invulling 
geeft aan die behoefte. Zij zullen de opties bekijken en alternatieven tegen elkaar afwegen (Bolte et al., 2004). Klanten 
willen in ieder geval betrokken worden en meebeslissen in het proces om tot het eindresultaat te komen. De mate 
waarin zij dit willen verschilt per individu. Daar waar de één invloed wil hebben tot in de laatste details, heeft de ander 
de voorkeur om de keuzes over te laten aan een professional en wil zelf zo min mogelijk doen (Pries et al., 2008). Tot slot 
kunnen klanten bepalen of zij over de middelen beschikken om de gewenste invulling ook daadwerkelijk te realiseren 
(Bolte et al., 2004; van der Veen, 2006). 

Wat willen klanten? Dit is de vraag die centraal zou moeten staan onder de aanbieders in de bouwsector. Wat in 
algemene zin gezegd kan worden, als antwoord op deze vraag, is dat de behoefte verder gaat dan alleen een gebouw. 
Het gaat om de invulling van een huisvestingsvraagstuk waarbij aanvullende diensten van belang zijn. Onder deze 
diensten kunnen onder andere het bieden van goede informatie, het bieden van keuzevrijheid, de snelheid waarmee 
de oplossing wordt geleverd en de verdeling van risico’s vallen (Bolte et al., 2004). Een globaal idee van wat klanten willen 
is dus aanwezig, zij het op zeer globaal schaalniveau. Om de specifieke behoefte te leren kennen zal actie ondernomen 
moeten worden vanuit de bouwsector. 

Ondanks dat de bouwsector de specifieke wensen van klanten niet kent, zijn klanten wel te typeren. Doorgaans is een 
klant een leek als het aankomt op bouwen. Het ontbreekt hen aan zowel de deskundigheid als ook aan de tijd om 
eventueel die deskundigheid alsnog te verwerven (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006, 2010; Pries et al., 2008). Voor wat betreft 
deskundigheid gaat het in het bijzonder om het ontbreken van technische kennis en inzicht in het bouwproces. Dit 
is overigens niet verwonderlijk aangezien de meeste van hen niet of nauwelijks ervaring hebben met bouwen. Het 
gebrek aan kennis en ervaring zorgt er in de praktijk voor dat klant en aanbieder niet altijd dezelfde ‘taal’ spreken. 
Dit resulteert niet zelden in wensen van klanten die technisch in de praktijk simpelweg niet haalbaar zijn. Deze 
onrealistische wensen ontstaan uit een gebrek aan kennis. Het gebrek aan inzicht en kennis bij klanten zorgt er voor 
dat zij niet dezelfde taal spreken als de bouwsector. Deze taalbarrière zorgt er tevens voor dat een klant niet altijd 
begrijpt wat de aanbieder bedoelt, simpelweg omdat hij het zich niet voor kan stellen (Horstman, 2005). Het is dan ook 
niet eenvoudig afspraken te maken tussen klant en aanbieder dusdanig dat zij beide hetzelfde beeld hebben bij het 
eindresultaat (Lichtenberg, 2001). Het gebrek aan inzicht zorgt er voor dat klanten niet inzien hoe het bouwproces werkt 
en hoe afhankelijk het succes ervan is van hun invloed en keuzes. Klanten zien niet in hoe tijdrovend en complex het 
bouwproces feitelijk is. In plaats daarvan hebben zij eigen verwachtingen, verwachtingen over levertijd en flexibiliteit 
van het proces bijvoorbeeld. Als aan deze verwachtingen, ondanks het feit dat deze niet correct zijn, niet wordt voldaan 
leidt dit tot ontevredenheid. Doorgaans begint een klant laat met nadenken over wat hij wil en welke keuzes hij moet 
maken. Dat een klant pas laat begint komt eveneens door gebrekkig inzicht in wat de consequenties hier van zijn. 
Soms wordt er een keuze gemaakt waar een klant later weer op wil terugkomen. Dit kan vanaf een bepaald punt 
niet meer hetgeen voor onvrede en onbegrip zorgt bij klanten (Horstman, 2005). Welke keuzes een klant moet maken 
en op welk moment hij deze definitief genomen heeft is van grote invloed op zowel het uiteindelijke product als ook 
het proces. Wat en wanneer een klant kiest heeft dusdanige consequenties dat het bouwproces hier complexer door 
wordt. Het is dus absoluut noodzakelijk hier als bouwsector bewust mee om te gaan (Pries et al., 2008). 

Waar klanten in ieder geval niet van houden zijn de deadlines waar de bouwsector hem aan wil houden. Wederom 
ontstaat onvrede bij klanten door gebrekkig inzicht in het belang van deze deadlines (Horstman, 2005). Verder beschikken 
klanten over relatief veel financiële middelen. Dit in combinatie met een groot woningaanbod zorgt ervoor dat klanten 
in een positie komen waar zij zich kritisch kunnen opstellen tegenover het aanbod (Cuperus, 2003; Horstman, 2005). Dat 
doen zij dan ook en de klant is in de praktijk niets minder dan koning. De markt kenmerkt zich als een vragersmarkt 
(Huijbregts, 2003). Dit geldt overigens niet voor iedereen. Klanten met beperkte financiële middelen kunnen minder 
eisen stellen aan het aanbod vanwege de beperkte mogelijkheden die zij hebben om deze eisen ook daadwerkelijk te 
realiseren. In de praktijk is dit anders, ook deze klanten zijn kritisch (Lichtenberg, 2001). 

Verder vindt een klant het ingewikkeld om een huis te kopen en voelt zich hier dan ook niet comfortabel bij. In relatief 
korte tijd moet een groot aantal beslissingen worden genomen. Klanten zijn zich bewust van het belang van deze 
beslissingen aangezien deze bepalend zullen zijn voor de woning die zij vele jaren daarna dagelijks zullen gebruiken 
(Horstman, 2005). Deze houding heeft invloed op het proces in de bouwsector. Klanten weten doorgaans goed wat zij 

Ho
of

ds
tu

k 
2:

 C
on

te
xt



16

willen bereiken. Klanten verschillen onderling wel in de mate waarin zij in staat zijn dit op duidelijke wijze over te 
brengen (Lichtenberg, 2001). Klanten willen steeds meer en de lijst met eisen en wensen wordt dan ook steeds langer. Daar 
bovenop is deze lijst onderhevig aan verandering en daardoor steeds weer anders. Dit maakt het kunnen inspringen 
op deze wensen moeilijk. De wensen van klanten beperken zich doorgaans tot de korte termijn. Men denkt na over 
wat men nu op dit moment wil en nodig heeft. Dat de toekomstwaarde van het object mede afhankelijk is van de mate 
waarin het object aan te passen is aan de veranderende behoefte in de toekomst wordt daarbij doorgaans vergeten of 
simpelweg niet ingezien (Pries et al., 2008). 

Tot slot kan worden gesteld dat klanten behoefte hebben aan een persoonlijke benadering vanuit de bouwsector. Zij 
willen niet langer de onbekende toekomstige afnemer zijn, maar willen het gevoel hebben gehoord te worden in hun 
wensen en behoeften (Lichtenberg, 2001). Een klant neemt niet langer genoegen met de programma’s en producten die 
van te voren volledig door een ontwikkelaar zijn uitgedacht om aan de vraag tegemoet te komen (Pries et al., 2008). Een 
klantgerichte benadering richting de markt is absoluut noodzakelijk (Lichtenberg, 2001; Pries et al., 2008). Dit is overigens 
niet nieuw, de noodzaak voor een consument gerichte aanpak is al geruime tijd bekend. Zoals eerder aangegeven doen 
verschillende partijen een poging om te gaan met de huidige situatie. Echter, als de parallel met de auto-industrie 
wordt getrokken bevindt de bouwsector zich in de praktijk nog in de eerste fase van het Fordtijdperk waar de schijn 
van keuze wordt opgehouden (Lichtenberg, 2001). 

Klanten zijn ontevreden over zowel het product, het proces als ook de organisatie in de huidige situatie (Horstman, 2005). 
De problematiek wordt alleen maar groter doordat zowel de complexiteit, onder invloed van de eerder beschreven 
ontwikkelingen, als ook het aantal partijen toenemen (Huijbregts, 2003). 

In figuur 2.9 staan de aandachtspunten uit deze paragraaf samengevat. 

Figuur 2.9: Aandachtspunten met betrekking tot klanten

Aandachtspunten:
‘De’ klant
Ondanks de grote verschillen tussen klanten kunnen wel doelgroepen worden onderscheiden
Niet volledig bewust zijn van de behoefte
Latente behoefte
Willen in ieder geval betrokken worden
Meebeslissen
Wat willen klanten?
Aanvullende diensten
Goede informatie
Keuzevrijheid
Snelheid
Specifieke behoefte te leren kennen zal actie ondernomen moeten worden
Ontbreekt hen aan zowel de deskundigheid als ook aan de tijd
Ontbreken van technische kennis en inzicht in het bouwproces
Niet altijd dezelfde ‘taal’ spreken
Onrealistische wensen
Klanten niet altijd begrijpen wat de aanbieder bedoelt
Niet eenvoudig afspraken te maken tussen klant en aanbieder dusdanig dat zij beide hetzelfde beeld hebben bij 
het eindresultaat
Eigen verwachtingen 
Begint een klant laat met nadenken
Gebrekkig inzicht in wat de consequenties hier van zijn
Later weer op wil terugkomen
Kritisch kunnen opstellen
Korte tijd moet een groot aantal beslissingen worden genomen
Inspringen op deze wensen moeilijk
Persoonlijke benadering
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Gehoord te worden in hun wensen en behoeften
Klantgerichte benadering richting de markt is absoluut noodzakelijk

Conclusie
In dit hoofdstuk is de huidige situatie in de bouwsector geschetst. Er is sprake van een vragersmarkt waar klanten 
het voor het zeggen zouden moeten hebben. In de huidige situatie is hier, ondanks verscheidene pogingen van de 
aanbodzijde, echter geen sprake van. Het aanbod sluit om verschillende redenen niet aan bij de vraag vanuit de markt. 
Wat de vraag uit de markt precies is valt niet eenduidig vast te stellen omdat deze, onder invloed van verschillende 
trends en ontwikkelen, continu verandert. De ontwikkelingen in de markt hebben allen direct of indirect invloed op 
de bouwsector. Om het aanbod beter bij de vraag te laten aansluiten is innovatie nodig. De sector doet te weinig aan 
innovatie en focust zich op efficiëntieverbetering in plaats van op het beter maken van het product voor klanten. ‘De’ 
klant bestaat niet, wel zijn er bepaalde kenmerken toe te kennen om klanten te typeren. 

In dit hoofdstuk zijn aandachtspunten naar voren gekomen. De aandachtspunten uit dit hoofdstuk worden samen 
met de aandachtspunten uit hoofdstuk 3 in hoofdstuk 4 meetbaar gemaakt zodat ze vervolgens kunnen worden 
meegenomen in de interviews.
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In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de verschillende aanbodstrategieën die momenteel in de praktijk worden 
toegepast. In §3.1 tot en met §3.3 zullen achtereenvolgens de kenmerken van de aanbod strategieën traditioneel-, 
industrieel- en conceptueel bouwen worden beschreven. In §3.4 zal op basis van de eerste drie paragrafen een 
vergelijking worden gemaakt tussen deze drie aanbod strategieën. Tot slot zal §3.5 op basis van de vergelijking 
een oordeel geven over de geschiktheid van de aanbodstrategieën voor de huidige markt. 

Er is nog weinig onderzoek gedaan naar conceptueel bouwen. Doordat er geen literatuur specifiek voor conceptueel 
bouwen voor scholen bestaat wordt ook in dit hoofdstuk literatuur gebruikt die voor het overgrote deel betrekking 
heeft op de functie wonen of op conceptueel bouwen in het algemeen. De schakel naar conceptueel bouwen 
voor scholen zal in hoofdstuk 6 worden gemaakt. 

In iedere paragraaf komen aandachtspunten naar voren, deze hebben een blauwe tekstkleur. Deze aandachtspunten 
zijn zaken waar iets mee gedaan zou moeten worden om het aanbod naar klanten te verbeteren. Aan het eind van 
iedere paragraaf zijn de aandachtspunten uit de desbetreffende paragraaf samengevat. 

§3.1  Traditioneel bouwen
In het navolgende stuk zal allereerst de aanbodstrategie traditioneel bouwen worden beschreven. Dit wordt gedaan aan 
de hand van een aantal topics. Voor iedere topic wordt beschreven hoe dit voor traditioneel bouwen georganiseerd is. 

Basis idee
Bij traditioneel bouwen ligt de focus sterk op het productieproces (Spekkink, 2006). Een klant kan verschillende bedrijven 
inhuren om gebruik te maken van hun capaciteiten. Zo kan bijvoorbeeld een architect en een aannemer worden 
gecontracteerd die zich verplichten een bepaalde inspanning te leveren richting klanten. 

Kosten, tijd & risico
Traditioneel bouwen gaat er van uit dat een klant beschikt over voldoende financiële middelen. Verder moet een klant 
over het vermogen en de tijd beschikken om continu sturing te geven aan het proces. Klanten zijn daarmee langdurig 
en intensief betrokken bij het proces (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006). Tot slot moet hij bereid zijn een zekere mate van 
risico te dragen (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006, 2010). Dit zijn risico’s voor wat betreft tijd, geld en kwaliteit. De prijs 
staat van te voren niet vast doordat deze afhankelijk is van de keuzes van klanten en hoe het proces verloopt. Ook 
het moment van opleveren en de kwaliteit van het uiteindelijke product zijn van klanten en het proces afhankelijk en 
daardoor niet op voorhand bekend (Bolte et al., 2004). 

Aanbod 
Het aanbod bij traditioneel bouwen bestaat uit het aanbieden van capaciteit (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2010). Deze vorm 
van aanbieden zorgt voor unieke producten (Bolte et al., 2004). Een voorbeeld van het aanbieden van capaciteit is een 
aannemer die de capaciteit aanbiedt om een gebouw te bouwen. Een klant kiest niet een product, maar partijen die 
de capaciteit hebben om tot een product te komen. Er wordt dus bijvoorbeeld niet gekozen voor een kant-en-klaar 
ontwerp, maar er wordt een architect gekozen die de capaciteit heeft om de wensen van een klant te vertalen in een 
ontwerp (Huijbregts, 2010). 

Doelgroep
Traditioneel bouwen is het meest geschikt voor mensen die op zoek zijn naar 100% maatwerk. Zij zijn bereid hiervoor 
te betalen. Klanten vinden het niet erg om risico’s te dragen en willen de mogelijkheid hebben tussentijds nog 
veranderingen aan te brengen. Van een klant wordt gedurende het proces een actieve houding verwacht (Bolte et al., 
2004; Huijbregts, 2006).

Flexibiliteit
Klanten hebben bij deze aanbodstrategie de grootst mogelijke keuzevrijheid (Bolte et al., 2004). Traditioneel bouwen is 
gebaseerd op 100% maatwerk voor klanten (Huijbregts, 2006, 2010). Hierdoor is er bij traditioneel bouwen sprake van full 
customization. De wensen en sturing van een klant zijn van grote invloed op het eindresultaat (Bolte et al., 2004). De hoge 
mate van keuzevrijheid zorgt er voor dat relatief veel risico’s door klanten worden gedragen. 

Productiewijze 
Het proces is, door het aanbieden van capaciteit, in de meeste gevallen uniek en maakt gebruik van unieke 
bouwmethodes (Bolte et al., 2004). De logistieke processen van de aanbieder, en dus niet de wensen van klanten, zijn 
uiteindelijk bepalend voor de mate van keuzevrijheid van klanten en wanneer zij over welk onderdeel moeten 
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beslissen. Hoe de aanbieder het leveringsproces organiseert heeft daarmee grote invloed op klanten (Bolte et al., 2004; 
Huijbregts, 2006). Bij traditioneel bouwen volgen de stappen, ofwel de verschillende fases, elkaar normaal gesproken op 
(Horstman, 2005). De afbouw wordt in de praktijk gebruikt als een sluitpost voor het project (Huijbregts, 2003). Wanneer 
zaken niet lopen zoals op voorhand werd ingeschat, door bijvoorbeeld wijzigingen van een klant, werkt traditioneel 
bouwen met meer- en minderwerk. De consequenties van meer- en minderwerk zijn voor de klanten (Huijbregts, 2003, 
2006). Het proces is over het algemeen soepel waardoor er relatief gemakkelijk kan worden omgegaan met afwijkende 
bouwomstandigheden (Cuperus, 2003). 

Samenwerking
Bij traditioneel bouwen is er sprake van een sterk gefragmenteerde keten. Voor ieder project wordt er gewerkt met 
een gelegenheidscombinatie die voor de duur van één project wordt gevormd en daarna ophoudt te bestaan (Bolte et 
al., 2004; Huijbregts, 2006, 2010). Het aantal partijen dat een gelegenheidscombinatie vormt verschilt per project. De grootte 
kan soms uit vijftig of meer partijen bestaan. Hoe meer partijen er betrokken zijn, hoe complexer de samenwerking is 
(Bolte et al., 2004). In dit samenwerkingsverband werken de partijen zelfstandig (Huijbregts, 2003). De partijen zijn onderling 
georganiseerd in een sterk hiërarchische structuur. In deze organisatiestructuur zijn de functies sterk gescheiden 
en is er sprake van wantrouwen tussen de partijen (Bolte et al., 2004). Voorgaande zorgt voor tegenstrijdige belangen 
en daardoor competitieve omgangsvormen onderling (Huijbregts, 2006; van der Veen & Keizer, 2005). Dit ingewikkelde 
samenwerkingsverband tussen de verschillende partijen is gebaseerd op inkooprelaties (Bolte et al., 2004). Door een 
klant wordt een hoofdaannemer aangesteld voor het project. De hoofdaannemer zoekt vervolgens gespecialiseerde 
bedrijven voor de uitvoering. Deze bedrijven op hun beurt zoeken ook weer onderaannemers voor de uitvoering 
(Huijbregts, 2003). Richting klanten is er veel afstemming nodig (Horstman, 2005). De partijen zijn onderling wel bereid om 
bepaalde dingen van elkaar te accepteren en ondanks de strakke organisatiestructuur wordt er vaak gezegd ‘dat doe ik 
wel even’. Echter wanneer er iets misloopt kost het veel tijd, energie en geld om bij de juiste persoon uit te komen. De 
hoofdaannemer wil verhalen op de onderaannemer en die doet vervolgens weer het zelfde bij zijn onderaannemers 
(Huijbregts, 2003).

Verplichting aanbieder
De bedrijven bij traditioneel bouwen verplichten zich een bepaalde inspanning te leveren voor een klant om hem te 
helpen bij het invullen van zijn huisvestingsbehoefte. Het uiteindelijke resultaat is op voorhand onzeker gezien het feit 
dit afhankelijk is van de randvoorwaarden waarbinnen gewerkt moet worden (Bolte et al., 2004). 

Markt
Traditioneel bouwen is een vraag gedreven aanbodstrategie. Deze strategie is dan ook het meest geschikt voor een 
vragersmarkt (Huijbregts, 2010). Traditioneel bouwen is het meest geschikt voor bijzonder complexe huisvestingsopgaven 
(Huijbregts, 2006).

Initiatief
Het initiatief om een project te starten wordt bij traditioneel bouwen door klanten genomen (Huijbregts, 2006, 2010). 
Doordat het initiatief bij de vraagzijde ligt is sprake van een reactieve houding van de betrokken bedrijven aan 
de aanbodzijde (Bolte et al., 2004). Nadat een klant het initiatief heeft genomen wordt gezamenlijk toegewerkt naar 
het eindproduct. Klanten moeten bij deze methode gedurende het gehele proces een actieve houding aannemen 
om invulling te kunnen geven aan de grote keuzevrijheid die traditioneel bouwen biedt. De prijs die hij voor deze 
keuzevrijheid moet betalen is een investering van tijd en energie. Hij zal bijvoorbeeld zelf op zoek moeten naar een 
architect die het idee of de wensen die hij heeft kan vertalen naar een ontwerp (Huijbregts, 2010). 

Concurrentie
Traditioneel bouwen gaat uit van concurrentie op de laagste prijs. Dit betekent dat de partijen met de laagste prijs 
worden gekozen. Selectie op basis van dit criterium betekent niet altijd dat de hoogste kwaliteit wordt behaald. 
Doordat de projecten uniek en eenmalig zijn moeten alle kosten op één project worden afgeboekt. Dit betekent dat 
de kosten hierdoor relatief hoog zijn en de druk nog meer op prijs komt te liggen. Deze focus op kosten zorgt er voor 
dat de klanten soms uit beeld verdwijnen (Bolte et al., 2004). Traditioneel bouwen is de aanbodstrategie met relatief veel 
faalkosten onder andere doordat per klant een unieke oplossing wordt bedacht (Huijbregts, 2006, 2010; van der Veen & Keizer, 
2005). Daarnaast zorgt de scheve verhouding tussen prijs en kwaliteit voor onvrede bij klanten (van der Veen & Keizer, 2005). 

Overig
Een bepaalde manier van werken wordt op den duur traditioneel omdat het altijd al gewerkt heeft. Een werkwijze die 
al zo lang bestaat bevat, door ervaring, ongeschreven kennis en kunde. Voorgaande gecombineerd met het gebruik 
van nieuwe materialen en technieken maken traditioneel bouwen tot een sterke aanbodstrategie voor bepaalde 
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doelgroepen (Cuperus, 2003). 

In figuur 3.1 staan de aandachtspunten uit deze paragraaf samengevat. 

Figuur 3.1: Aandachtspunten met betrekking tot kenmerken van traditioneel bouwen

Aandachtspunten:
Vermogen en de tijd beschikken
Langdurig en intensief betrokken
Risico te dragen
Prijs staat van te voren niet vast
Moment van opleveren en de kwaliteit niet op voorhand bekend
Op zoek zijn naar 100% maatwerk
Actieve houding
Full customization
Hoge mate van keuzevrijheid
Niet de wensen van klanten zijn uiteindelijk bepalend voor de mate van keuzevrijheid
Consequenties van meer- en minderwerk zijn voor de klanten
Sterk gefragmenteerde keten
Gelegenheidscombinatie voor de duur van één project
Hoe meer partijen er betrokken zijn, hoe complexer de samenwerking
Partijen werken zelfstandig
Sterk hiërarchische structuur
Functies sterk gescheiden
Wantrouwen
Tegenstrijdige belangen en daardoor competitieve omgangsvormen
Ingewikkelde samenwerkingsverband
Veel afstemming nodig
Uiteindelijke resultaat is op voorhand onzeker
Vragersmarkt
Initiatief bij de vraagzijde
Reactieve houding
Investering van tijd en energie
Concurrentie op de laagste prijs
Niet altijd dat de hoogste kwaliteit
Kosten op één project worden afgeboekt
Focus op kosten zorgt er voor dat de klanten soms uit beeld verdwijnen
Faalkosten
Scheve verhouding tussen prijs en kwaliteit

§3.2  Industrieel bouwen
In het navolgende stuk zal vervolgens de aanbodstrategie industrieel bouwen worden beschreven. Dit wordt gedaan 
aan de hand van dezelfde topics als in de voorgaande paragraaf. Voor iedere topic wordt beschreven hoe dit voor 
industrieel bouwen georganiseerd is. 

Basis idee
De tegenhanger van de traditionele methode is de industriële bouwmethode. Te denken valt aan bijvoorbeeld 
catalogusbouw. Een klant kan uit een catalogus een kant-en-klaar product selecteren dat hij wil (Bolte et al., 2004). 

Kosten, tijd & risico
Het voordeel van de industriële methode zit in de beperkte tijdsinvestering, de relatief lage kosten en de lage risico’s 
voor klanten (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2010). Een klant weet van te voren exact wat hij krijgt en wat hij kan verwachten 
voor wat betreft tijd, geld en risico (Bolte et al., 2004). 
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Aanbod 
Het aanbod bij industrieel bouwen bestaat uit een kant-en-klaar product. De enige werkelijke invloed is de keuze voor 
een specifiek product van een aanbieder (Huijbregts, 2006, 2010). 

Doelgroep
Industrieel bouwen is bedoeld voor mensen die op zoek zijn naar gemak voor een lage prijs. De doelgroep is niet op 
zoek naar veel invloed en vindt het voldoende om uit kant en klare oplossingen te kiezen. Verder wil hij geen risico 
dragen en zekerheid over prijs en kwaliteit (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006). 

Flexibiliteit
Industrieel bouwen biedt geen enkele ruimte voor maatwerk aan klanten. Een klant gaat bijvoorbeeld naar een partij 
en kiest een woning vanuit een catalogus met verschillende kant en klare producten daarin. Deze producten kunnen 
verder niet worden aangepast. Dit betekent dat een klant een wel zeer beperkte invloed heeft op het eindresultaat 
(Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006, 2010). Bij industrieel bouwen is sprake van full standardisation. 

Productiewijze 
Bij industrieel bouwen kan door de hoge mate van standaardisatie veel worden geprefabriceerd in de fabriek. Dit 
betekent dat de bouw minder afhankelijk is van de weersomstandigheden. Daarnaast kunnen sommige werkzaamheden 
die op de bouwplaats gevaarlijk zijn veiliger worden uitgevoerd in de fabriek. Op de bouwlocatie vindt vervolgens de 
montage van alle geprefabriceerde elementen plaats. Dit betekent dat de kwaliteit van deze elementen beter is doordat 
zij onder gecontroleerde fabrieksomstandigheden zijn geproduceerd. Daarnaast kan het werk op de bouwplaats 
efficiënter en veiliger worden uitgevoerd (Hillen, 2000). 

Samenwerking
Er wordt gewerkt vanuit een vast projectteam voor een bepaald product (Huijbregts, 2010). Bij deze manier van 
samenwerken is het noodzakelijk dat de partijen nog voor er sprake is van een project moeten besluiten tot een 
vergaande vorm van samenwerking (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006). Het projectteam kan per product variëren, maar 
voor een bepaald product is het team altijd hetzelfde. Dit betekent dat aan de aanbodzijde kan worden geïnvesteerd 
in de optimalisatie van het product en het proces (Huijbregts, 2010). Er is sprake van een groot aantal specialistische 
partijen die elk hun deel van het proces opeenvolgend afwerken. De partijen zijn onderling sterk afhankelijk van elkaar 
(Pries et al., 2008). Het is van belang dat de bedrijven intensief samenwerken. Systemen en processen moeten tussen de 
bedrijven onderling worden afgestemd op elkaar en waar mogelijk worden gestandaardiseerd (Bolte et al., 2004). 

Verplichting aanbieder
Bij industrieel bouwen wordt een kant en klare oplossing geboden. Het eindresultaat en de manier om tot dat resultaat 
te komen staan van te voren vast voor klanten. Het is voor een klant dus van te voren duidelijk wat hij geleverd krijgt 
en op welke manier dit geleverd wordt. De aanbieder weet precies wat hij aan inspanning moet leveren om het 
beloofde resultaat waar te maken (Bolte et al., 2004). 

Markt
De industriële methode valt te typeren als aanbod gedreven. Deze strategie is dan ook het meest geschikt voor 
een aanbiedersmarkt (Huijbregts, 2010). Industrieel bouwen is in het bijzonder geschikt voor relatief eenvoudige 
huisvestingsopgaven (Huijbregts, 2006).

Initiatief
Vanwege het aanbod gedreven karakter van deze strategie ligt het initiatief ligt bij de aanbodzijde van de markt. 
De aanbodzijde komt actief met aanbod en probeert dit aan de doelgroep aan te bieden. Klanten komen pas in 
beeld wanneer het product klaar is (Huijbregts, 2010). Een klant heeft hierdoor een beperkt inzicht in het bouwproces 
simpelweg omdat hij hier niet bij wordt betrokken (Bolte et al., 2004). 

Concurrentie
Industrieel bouwen is een projectoverstijgende aanbodstrategie. Er wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van 
standaard ontwerpen welke vervolgens meermalen worden verkocht. Dit betekent dat de kosten voor de ontwikkeling 
over meerdere projecten kunnen worden verdeeld (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006). Het aandeel ontwikkelingskosten in 
de prijs voor klanten is hierdoor relatief laag. Er kan op voorhand meer geïnvesteerd worden in de ontwikkeling, ten 
opzichte van traditioneel bouwen, en toch blijven de kosten voor klanten lager (Bolte et al., 2004). 

Ho
of

ds
tu

k 
3:

 A
an

bo
ds

tr
at

eg
ie

ën



22

In figuur 3.2 staan de aandachtspunten uit deze paragraaf samengevat. 

Figuur 3.2: Aandachtspunten met betrekking tot kenmerken van industrieel bouwen

Aandachtspunten:
Kant-en-klaar product
Beperkte tijdsinvestering
Relatief lage kosten
Lage risico’s
Klant weet van te voren exact wat hij krijgt
Wat hij kan verwachten voor wat betreft tijd, geld en risico
Enige werkelijke invloed is de keuze voor een specifiek product
Gemak voor een lage prijs
Niet op zoek naar veel invloed
Uit kant en klare oplossingen te kiezen
Geen risico dragen
Zekerheid over prijs en kwaliteit
Geen enkele ruimte voor maatwerk
Zeer beperkte invloed heeft op het eindresultaat
Full standardisation
Geprefabriceerd 
Werk op de bouwplaats efficiënter en veiliger
Vast projectteam
Vergaande vorm van samenwerking
Onderling sterk afhankelijk 
Intensief samenwerken
Afgestemd
Gestandaardiseerd
Eindresultaat en de manier om tot dat resultaat te komen staan van te voren vast
Duidelijk wat hij geleverd krijgt en op welke manier
Inspanning
Aanbiedersmarkt
Initiatief ligt bij de aanbodzijde
Aanbodzijde komt actief met aanbod
Klanten komen pas in beeld wanneer het product klaar is
Beperkt inzicht in het bouwproces
Niet bij wordt betrokken
Projectoverstijgende aanbodstrategie
Kosten voor de ontwikkeling over meerdere projecten

§3.3  Conceptueel bouwen
In het navolgende stuk zal tot slot de aanbodstrategie conceptueel bouwen worden beschreven. Dit wordt gedaan aan 
de hand van dezelfde topics als in de voorgaande twee paragrafen. Voor iedere topic wordt beschreven hoe dit voor 
conceptueel bouwen georganiseerd is. 

Basis idee
De conceptuele bouwmethode ligt tussen de traditionele en industriële methode in. De methode is deels te 
vergelijken met de traditionele methode door de ruimte voor maatwerk en deels met de industriële methode door de 
standaardisatie (Hacquebord, 2003; Huijbregts, 2006, 2010). Conceptueel bouwen is het bouwen van seriematige woningen 
waarbij er tevens ruimte is voor de invulling van individuele wensen van klanten (Cuperus, 2003). Conceptueel bouwen 
probeert de sterke punten van beide methodes te combineren tot een nieuwe manier van werken (Huijbregts, 2010). De 
focus ligt bij conceptueel bouwen op het eindresultaat en exploitatiekwaliteit (Spekkink, 2006).  
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Kosten, tijd & risico
Doordat klanten op voorhand zekerheid krijgen van de aanbieder over prijzen van zowel het standaarddeel als ook 
de keuzeopties loopt een klant geen risico. Risico’s voor wat betreft kosten, tijd en kwaliteit liggen daardoor bij de 
aanbieder. De resultaatplicht die de aanbieder aan is gegaan zorgt er voor dat een klant precies krijgt wat van te voren 
is overeengekomen (Hacquebord, 2003; Horstman, 2005; Huijbregts, 2006, 2010). 

Aanbod 
Bij conceptueel bouwen wordt er, net als bij industrieel bouwen, een product aangeboden. Het product bij conceptueel 
bouwen is een concept. Een concept is een van te voren uitgedacht plan voor de invulling van een huisvestingsvraagstuk 
(Huijbregts, 2010).  

Doelgroep
Het aangeboden product is bedoeld voor een van te voren geselecteerde specifieke doelgroep. De doelgroep is een 
groep van klanten met min of meer vergelijkbare wensen. Op basis van deze wensen of kenmerken kunnen zij als 
groep in de markt worden onderscheiden. Er is op voorhand dus niet bekend wie de klant precies is, maar er is een 
duidelijk beeld van de wensen van de groep beoogde klanten (Huijbregts, 2010). De klanten zijn bij conceptueel bouwen 
min of meer bekend. Dat betekent dat er voor iemand wordt gebouwd in plaats van voor de voorraad. In ieder geval 
kan worden gesteld dat klanten relatief veel invloed willen (Cuperus, 2003). De invloed is weliswaar minder dan bij 
traditioneel bouwen, maar meer dan bij industrieel bouwen (Horstman, 2005; Pries et al., 2008). Verder willen klanten geen 
coördinerende werkzaamheden hebben en wil de daar aan verbonden risico’s niet dragen (Huijbregts, 2003). Klanten 
willen vooral serieus genomen worden. Het gaat absoluut niet uitsluitend om de woning en de prijs die daar aan 
hangt. Het gaat er om hoe men met de wensen van een klant omgaat (Pries et al., 2008). 

Flexibiliteit
Conceptueel bouwen is door het combineren van seriematige elementen met individuele keuzemogelijkheden te 
typeren als mass customization (Cuperus, 2003; Gologlu & Mizrak, 2011). Binnen het concept staat een deel van de oplossing 
van te voren al vast. Daarnaast is er plaats voor een zekere mate van keuzevrijheid waarmee een klant het uiteindelijke 
product kan beïnvloeden door te kiezen uit een aantal van te voren bepaalde keuzemogelijkheden (Gologlu & Mizrak, 
2011; Huijbregts, 2006, 2010). Door te werken met een standaard pakket en deze aan te vullen met bepaalde opties kan het 
proces betaalbaar en relatief goed beheersbaar worden gehouden (Horstman, 2005). Van te voren staat dus deels vast 
hoe het eindresultaat zal zijn. Hoe het eindresultaat er precies uit komt te zien is afhankelijk van de keuzes die een klant 
gedurende het proces maakt (Bolte et al., 2004). Voor deze vorm van klantgericht bouwen zijn verschillende varianten. Deze 
verschillen onderling in de mate waarin klanten keuzevrijheid hebben (Cuperus, 2003). De vrijheid waarmee door klanten 
kan worden gekozen is bij conceptueel bouwen van invloed op de prijs van het concept (Horstman, 2005). Eén van de 
mogelijkheden om de opties aan een klant voor te leggen is via de configuratiebenadering. Een klant kan hier kiezen uit 
verschillende configuraties van keuzemogelijkheden rondom een vaste basis (Pries et al., 2008). De keuzemogelijkheden 
worden van groot naar klein aan een klant voorgelegd. Zo zullen eerst een aantal keuzes van bouwkundige aard 
worden voorgelegd. Eerst kiest een klant voor een bepaald woningtype en onder andere of er wel of geen erker of 
dakkapel komt. Later worden keuzes met betrekking tot de afwerking en inrichting gemaakt (Huijbregts, 2003). 

Productiewijze 
Bij conceptueel bouwen ontstaat er overlap tussen verschillende fases in het proces. Zo kunnen het ontwerpproces 
en het uitvoeringsproces in elkaar overlopen. De scheidingslijnen tussen de verschillende fases zijn niet zo hard als 
bij traditioneel bouwen. Dit onder andere door het grote aantal betrokken partijen (Horstman, 2005). De bijdragen van 
de verschillende bij het project betrokken partijen worden samengevoegd tot een samenhangend productiesysteem 
(Huijbregts, 2003). Bij conceptueel bouwen worden met meer- en minderwerk niet als toevallige bijkomstigheid 
(onzekerheid) gezien, maar als integraal onderdeel van de samenwerking met klanten. De keuzemogelijkheden 
die klanten hebben om het basisontwerp uit te breiden zorgen voor meer- en/of minderwerk. Op voorhand zijn de 
consequenties van deze keuzes in termen van geld en tijd duidelijk waardoor geen sprake meer is van negatieve 
verassingen op het einde van het project (Huijbregts, 2003). Meer- en minderwerk staat gelijk aan kiezen en niet aan 
onvoorziene extra kosten achteraf. Bij conceptueel bouwen is door de grote hoeveelheid informatie eigenlijk sprake 
van allemaal losse projecten. De gedeelde informatie van de basis is voor al die projecten hetzelfde. Voor de keuzes 
die iedere klant kan maken is vaak een apart gegevensbestand hetgeen zorgt voor vertragingen en inefficiëntie (Pries et 
al., 2008). 

Samenwerking
Door een combinatie te maken tussen enerzijds seriematige bouw en anderzijds klantgerichtheid ontstaan er 
bij conceptueel bouwen kansen voor de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (Cuperus, 2003). 
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Bij conceptueel bouwen wordt, net als bij industrieel bouwen, gewerkt in vaste projectteams (Huijbregts, 2010). 
Ook bij conceptueel bouwen moeten de betrokken partijen in een zeer vroeg stadium, soms nog voor er sprake 
is van een project, besluiten tot een vergaande vorm van samenwerking (Bolte et al., 2004). De partijen werken bij 
deze samenwerkingsvorm integraal samen, zowel tijdens het project als ook voor en na het project. Er is sprake 
van verticale integratie in de keten (Huijbregts, 2003). Het is belangrijk dat er vertrouwen is tussen de verschillende 
partijen. Dit vanwege de onzekerheid over de invulling om het eindresultaat te bereiken (Bolte et al., 2004). Tussen de 
betrokken partijen is sprake van intensieve samenwerking. Dit is nodig om de technische en financiële mogelijkheden 
en consequenties van bepaalde opties tijdig en correct te kunnen vaststellen zodat richting klanten een duidelijk 
verhaal kan ontstaan (Horstman, 2005). Een klant werkt op integrale wijze samen met een bundel van aannemers. Het 
proces- en projectmanagement zijn een gezamenlijke taak geworden van de bundel van aannemers die elk hun eigen 
expertise en capaciteit inbrengen in het team. Om de aanbiedende partijen optimaal samen te kunnen laten werken 
is het nodig in ieder geval de tekenprogramma’s onderling te koppelen en de administratieve systemen op elkaar af te 
stemmen (Huijbregts, 2003). 

Inspanning aanbieder
Bij conceptueel bouwen worden afspraken gemaakt over het resultaat. De aanbieder gaat een resultaatverplichting 
aan (Huijbregts, 2010). De wijze waarop dit resultaat wordt bereikt staat niet per definitie vast, de randvoorwaarden 
waarbinnen het eindresultaat wordt bereikt staan wel vast. Het is van groot belang dat voor zowel de aanbiedende 
partijen als ook klanten eenduidig en helder vaststaat wat het resultaat moet zijn (Bolte et al., 2004). 

Markt
Conceptueel bouwen is een vraag gedreven aanbodstrategie (Huijbregts, 2010). Voorheen werd niet of nauwelijks naar 
de wensen van klanten geluisterd simpelweg omdat de vraag groter was dan het aanbod. Conceptueel bouwen brengt 
hier verandering in en neemt de vraag van klanten als uitgangspunt (Pries et al., 2008). 

Initiatief
De aanbodzijde van de markt neemt een actieve houding aan om het aanbod aan de markt te presenteren. Bedrijven 
laten geheel vrijblijvend een aanbod aan de markt zien met als doel individuen binnen de doelgroep te prikkelen om 
voor de aangeboden oplossing te kiezen (Huijbregts, 2010). De aanbodzijde moet zich actief verdiepen in de doelgroep. 
Het gaat uiteindelijk om de kunst van het verleiden van een klant en daarvoor moet de aanbieder hem kennen (Huijbregts, 
2006, 2010; Pries et al., 2008). Ondanks dat het initiatief bij de aanbodzijde ligt kenmerkt conceptueel bouwen zich door een 
intensieve samenwerking tussen vraag- en aanbodzijde. Er wordt actief onderzoek gedaan naar de wensen van de 
doelgroep en de aanbodzijde zoekt een samenwerking met een klant in plaats van werken voor een klant (Horstman, 
2005). Klantgericht zijn is niet zo zeer een activiteit, maar een houding die de aanbodzijde aanneemt (Pries et al., 2008). 

Concurrentie
Bij conceptueel bouwen vindt concurrentie plaats op basis van onderscheid met andere aanbieders. Bedrijven kunnen 
bijvoorbeeld een reputatie opbouwen als bedrijf zijnde in plaats van als sector (Horstman, 2005). Concurrentie vindt 
plaats op basis van de verhouding tussen prijs en kwaliteit en onderscheidende producten (Huijbregts, 2006; Spekkink, 
2006). Wanneer wordt gekozen voor concurrentie op deze manier is het van belang dat hier in een vroeg stadium 
al rekening mee wordt gehouden (Pries et al., 2008). Net als bij industrieel bouwen is ook conceptueel bouwen een 
projectoverstijgende aanbodstrategie. De ontwikkelingskosten kunnen over meerdere projecten worden verdeeld 
waardoor de prijs voor klanten relatief laag kan blijven (Bolte et al., 2004; Hacquebord, 2003; Huijbregts, 2006, 2010). Doordat 
de doorlooptijd van een project wordt verkort dankzij al het voorwerk kan geld worden bespaard in de uitvoering. 
Materieel hoeft minder lang te worden gehuurd en voorraden kunnen beter worden afgestemd op de behoefte 
waardoor ze minder lang in stand hoeven worden gehouden (Horstman, 2005). Er is sprake van een geïntegreerde 
prijsvorming. Dat wil zeggen dat op voorhand de prijs voor alle keuzemogelijkheden is berekend. Ondanks het feit dat 
een keuzeoptie werkzaamheden van verschillende onderaannemers omvat kan op deze wijze snel duidelijkheid over 
het effect op de totaalprijs worden gegeven. Er zijn op voorhand duidelijke afspraken gemaakt over de manier van 
offreren en er is nagedacht over de inpassing van iedere keuzevariant in het bouwproces (Hacquebord, 2003; Huijbregts, 
2003). De uitdaging voor de aanbieder is om de schaalvoordelen die de seriematige productie met zich meebrengt te 
combineren met het invullen van de individuele wensen van een klant (Huijbregts, 2006; Pries et al., 2008; van der Veen, 2006). 
Hoe beter de aanbieder hier in slaagt hoe meer omzet hij kan genereren. 

Overig
Ondanks dat conceptueel bouwen probeert maximaal tegemoet te komen aan de wensen van klanten betekent dit niet 
dat conceptueel bouwen aan alle wensen invulling geeft. Waar in ieder geval rekening mee gehouden moet worden is 
de geldende wet en regelgeving (Pries et al., 2008). De aanbodzijde heeft hier weliswaar geen concrete invloed op, maar 
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het is een randvoorwaarde waar vroegtijdig rekening mee gehouden moeten worden (Cuperus, 2003). 
In figuur 3.3 staan de aandachtspunten uit deze paragraaf samengevat. 

Figuur 3.3: Aandachtspunten met betrekking tot kenmerken van conceptueel bouwen

Aandachtspunten:
Ruimte voor maatwerk i.c.m. deels standaardisatie
Focus op eindresultaat en exploitatiekwaliteit
Op voorhand zekerheid prijzen
Klant geen risico, risico’s voor wat betreft kosten, tijd en kwaliteit liggen daardoor bij de aanbieder
Van te voren geselecteerde specifieke doelgroep
Klanten relatief veel invloed
Klanten geen coördinerende werkzaamheden
Serieus genomen worden
Gaat er om hoe men met de wensen van een klant omgaat
Mass customization
Deel van de oplossing van te voren al vast
Zekere mate van keuzevrijheid; product beïnvloeden
Keuzemogelijkheden
Proces betaalbaar
Goed beheersbaar 
Vrijheid van invloed op de prijs van het concept
Keuzemogelijkheden worden van groot naar klein aan een klant voorgelegd
Scheidingslijnen tussen de verschillende fases zijn niet zo hard
Samenhangend productiesysteem
Meer- en minderwerk niet als toevallige bijkomstigheid, maar integraal onderdeel
Voorhand consequenties van deze keuzes in termen van geld en tijd duidelijk
Grote hoeveelheid informatie
Vaste projectteams
Werken integraal samen, zowel tijdens het project als ook voor en na het project
Verticale integratie
Vertrouwen
Technische/financiële mogelijkheden/consequenties van bepaalde opties tijdig en correct kunnen vaststellen
Duidelijk verhaal 
Proces- en projectmanagement zijn een gezamenlijke taak
Op elkaar af te stemmen
Eenduidig en helder vaststaat wat het resultaat moet zijn
Vraag gedreven aanbodstrategie; vraag van klanten als uitgangspunt
Actieve houding: moet zich actief verdiepen in de doelgroep
Kunst van het verleiden
Intensieve samenwerking tussen vraag- en aanbodzijde
Actief onderzoek gedaan naar de wensen van de doelgroep
Samenwerking met een klant in plaats van werken voor een klant
Klantgericht zijn is niet zo zeer een activiteit, maar een houding
Reputatie opbouwen
Concurrentie op verhouding tussen prijs en kwaliteit en onderscheidende producten
Projectoverstijgende aanbodstrategie
Doorlooptijd van een project wordt verkort
Geld worden bespaard in de uitvoering
Geïntegreerde prijsvorming op voorhand de prijs voor alle keuzemogelijkheden is berekend
Snel duidelijkheid over het effect op de totaalprijs
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Nagedacht over de inpassing van iedere keuzevariant in het bouwproces
Schaalvoordelen
Individuele wensen van een klant

§3.4  Vergelijking 
In figuur 3.4 zijn de kenmerken van traditioneel-, industrieel- en conceptueel bouwen, zoals beschreven in §3.1, §3.2 
en §3.3, samengevat. Wat in het algemeen opvalt is dat conceptueel bouwen kenmerken heeft van zowel traditioneel- 
als ook industrieel bouwen. Zoals eerder is aangegeven combineert conceptueel bouwen de sterke eigenschappen van 
de andere twee aanbodstrategieën. 

In figuur 3.4 wordt een vergelijking gemaakt tussen de drie aanbodstrategieën. In de navolgende tekst zal deze figuur 
nader worden toegelicht. 

Figuur 3.4: Vergelijking aanbodstrategieën

Aanbodstrategie
Traditioneel bouwen Industrieel bouwen Conceptueel bouwen

Ei
ge

ns
ch

ap

Basisidee Inhuren van diensten Kopen kant-en-klaar product Kopen aanpasbaar product

Kosten, tijd & risico Bij klanten Bij de aanbieder Bij de aanbieder 

Aanbod Capaciteit Product Product

Voorkeur doelgroep Invloed & flexibiliteit Gemak & zekerheid Invloed & zekerheid

Flexibiliteit Meeste keuzevrijheid Minste keuzevrijheid Afgestemde keuzevrijheid

Productiewijze Uniek Gestandaardiseerd Gestandaardiseerd & Uniek

Samenwerking Gelegenheidscombinatie Projectoverstijgend Projectoverstijgend

Verplichting Inspanningsverplichting Resultaatverplichting Resultaatverplichting 

Markt Vraag gedreven Aanbod gedreven Vraag gedreven

Initiatief Klant Aanbieder Aanbieder

Concurrentie Laagste prijs Laagste prijs Prijs & kwaliteit

Het basisidee bij traditioneel bouwen is dat klanten capaciteit inkopen om hun wensen uit te werken. Bij industrieel- en 
conceptueel bouwen kopen klanten een kant-en-klaar product in. Bij conceptueel bouwen is dit product nog binnen 
bepaalde kaders aan te passen. 

De risico’s voor onder andere kosten- en tijdsoverschrijdingen liggen bij zowel industrieel- als ook conceptueel bouwen 
bij de aanbieder. Alleen traditioneel bouwen laat deze risico’s en onzekerheden bij de klanten liggen. Door deze risico’s 
als aanbieder te dragen worden klanten ontlast en eventuele onzekerheden worden weg genomen.

Voor wat betreft het aanbod is traditioneel bouwen de enige methode die uitsluitend capaciteit aanbiedt. Industrieel- 
en conceptueel bouwen bieden beide een product aan. Door een aantal zaken te standaardiseren in het product en 
het proces kunnen de kosten lager worden voor klanten. Conceptueel bouwen combineert de standaardisatie in het 
product van industrieel bouwen met de keuzevrijheid voor klanten van traditioneel bouwen.

Traditioneel bouwen richt zich op een doelgroep die op zoek is naar 100% maatwerk. De doelgroep wil maximale 
invloed en wil de flexibiliteit om tijdens het proces nog bij te kunnen sturen. Industrieel bouwen richt zich op een 
doelgroep die het tegenovergestelde wil. De doelgroep wil zich niet met alle details bezig houden en is op zoek naar 
gemak. Verder willen zij vooral zekerheid voor wat betreft kwaliteit, prijs, tijd en risico. Conceptueel bouwen richt zich 
op een doelgroep die niet op zoek is naar 100% maatwerk of 100% standaardisatie. De doelgroep wil vooral zekerheid, 
maar wil daar niet zijn keuzevrijheid voor opofferen. Door tussen de uitersten van traditioneel- en industrieel bouwen 
in te zitten bedient conceptueel bouwen haar doelgroep met keuzevrijheid en tegelijkertijd valt zij haar klanten niet 
lastig met onnodig veel details en risico’s. 

Traditioneel bouwen biedt de meeste keuzevrijheid door alles open te laten. Industrieel bouwen biedt de minste 
keuzevrijheid door een compleet uitgedacht product zonder enige ruimte voor invloed aan te bieden. Conceptueel 
bouwen biedt keuzevrijheid op punten waar klanten invloed willen hebben en standaardiseert verder alles waar 
de doelgroep geen invloed op wil hebben. Door onderzoek naar de wensen en eigenschappen van de doelgroep kan 
keuzevrijheid op de juiste punten worden geboden en kunnen overige zaken op een manier worden ingevuld waar de Ho
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doelgroep tevreden mee is. 

Doordat traditioneel bouwen 100% maatwerk is, is ieder proces uniek. Bij industrieel bouwen is het product altijd 
hetzelfde waardoor de productie gestandaardiseerd en geoptimaliseerd kan worden. Voor conceptueel bouwen geldt 
dit beide. Daar waar mogelijk maakt conceptueel bouwen gebruik van standaardisatie en optimalisatie waardoor 
de kosten lager kunnen worden en de kwaliteit hoger. Voor het deel waar klanten keuzevrijheid hebben is het 
productieproces min of meer uniek. Het productieproces is niet zo uniek als bij traditioneel bouwen doordat de keuzes 
die de doelgroep kan maken van te voren goed doordacht worden door de aanbiedende partij. Conceptueel bouwen 
optimaliseert het proces dus voor zowel het standaard- als ook het vrije keuzedeel. 

Traditioneel bouwen is de enige methode die voor ieder project werkt met een gelegenheidscombinatie. Industrieel- 
en conceptueel bouwen werken beide met projectoverstijgende teams. Deze intensieve manier van samenwerken 
resulteert in een beter eindresultaat en leidt tot tevredenheid onder klanten. 

Traditioneel bouwen is de enige methode die uitsluitend een inspanningsverplichting aangaat. Dit zorgt er voor dat 
klanten op voorhand niets zeker weet anders dan dat de aanbiedende partij zich zal inspannen om een bijdrage te 
leveren. Industrieel- en conceptueel bouwen gaan beide een resultaatverplichting aan. Klanten weten in dit geval op 
voorhand wat ze precies mogen verwachten voor wat betreft het eindresultaat. Over de wijze waarop dit resultaat 
wordt bereikt zijn meestal geen afspraken gemaakt. 

Als gekeken wordt naar de beste methode voor een bepaald soort markt valt industrieel bouwen op. Industrieel 
bouwen is de enige methode die bij uitstek geschikt is voor een aanbod gedreven markt. Zowel traditioneel- als ook 
conceptueel bouwen zijn geschikte aanbodstrategieën voor een vraag gedreven markt. Beide methoden zijn er in 
theorie op gericht de vraag van klanten als uitgangspunt te nemen. 

Als wordt gekeken naar wie het initiatief moet nemen is traditioneel bouwen de enige methode waar klanten dit 
zouden moeten doen. Bij zowel industrieel- als ook conceptueel bouwen neemt de aanbieder het initiatief en komt 
actief met een aanbod naar de markt. Industrieel bouwen is aanbod gedreven en het initiatief ligt bij de aanbieder. 
Traditioneel- en conceptueel bouwen zijn beide vraag gedreven, maar bij traditioneel bouwen wordt er initiatief van 
klanten verwacht. Conceptueel bouwen onderscheid zich hier van traditioneel bouwen door zelf het initiatief te nemen 
en klanten tegemoet te komen.

Zowel traditioneel- als ook industrieel bouwen concurreren op basis van prijs. Bij industrieel bouwen kan dit doordat 
het proces geoptimaliseerd is zodat de kwaliteit gegarandeerd is. Bij traditioneel bouwen is concurrentie op prijs 
eerder een manier om werk binnen te krijgen. Uiteindelijk is deze prijs niet de definitieve prijs doordat de kosten 
voor meerwerk bij de klanten komen te liggen. Deze onvoorziene kosten zorgen voor onvrede. Conceptueel bouwen 
concurreert op basis van prijs-kwaliteit verhouding. Niet alles draait uitsluitend om de prijs voor de doelgroep. 
Uiteindelijk is de kwaliteit van grote invloed op de tevredenheid van klanten.  

Opvallend is dat conceptueel bouwen een aanpasbaar en kwalitatief product biedt tegen een relatief lage prijs. De 
keuzevrijheid is afgestemd op de wensen van klanten zodat een klant kan kiezen in zaken waar hij in wil kiezen en 
zaken die hem niet interesseren niet aan hem worden voorgelegd. Standaardisatie en personalisatie worden op 
slimme wijze ingezet.

In figuur 3.5 staan de aandachtspunten uit deze paragraaf samengevat. 

Figuur 3.5: Aandachtspunten met betrekking tot vergelijking aanbodstrategieën 

Aandachtspunten:
Klanten ontlast 
Onzekerheden worden weg genomen
Standaardiseren in het product en het proces kunnen de kosten lager
Standaardisatie in combinatie met keuzevrijheid 
Doelgroep wil vooral zekerheid, maar wil daar niet zijn keuzevrijheid voor opofferen
Keuzevrijheid
Valt klanten niet lastig met onnodig veel details en risico’s
Biedt keuzevrijheid op punten waar klanten invloed willen hebben
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Standaardiseert verder alles waar de doelgroep geen invloed op wil hebben
Onderzoek naar de wensen
Keuzevrijheid op de juiste punten worden geboden
Standaardisatie in combinatie met optimalisatie
Kosten lager in combinatie met kwaliteit hoger
Keuzes die de doelgroep kan maken van te voren goed doordacht
Projectoverstijgende teams beter eindresultaat
Resultaatverplichting
Op voorhand wat ze precies mogen verwachten
Vraag gedreven markt: vraag van klanten als uitgangspunt te nemen
Aanbieder het initiatief en komt actief met een aanbod
Klanten tegemoet te komen
Concurreert op basis van prijs-kwaliteit verhouding
Aanpasbaar en kwalitatief product biedt tegen een relatief lage prijs
Keuzevrijheid afgestemd op de wensen van klanten
Kiezen in zaken waar hij in wil kiezen en zaken die hem niet interesseren niet aan hem worden voorgelegd
Standaardisatie in combinatie met personalisatie

§3.5  Oordeel 
Welke aanbodstrategie uiteindelijk de beste is valt niet eenduidig vast te stellen. Feitelijk is dit afhankelijk van twee 
factoren. In de eerste plaats is dit afhankelijk van de behoefte van het individu of de doelgroep. Daar waar de één op 
zoek zal zijn naar zo veel mogelijk ruimte voor eigen inbreng, zal de ander juist zo veel mogelijk werk uit handen willen 
geven zolang hij maar een bepaald eindresultaat krijgt. In de tweede plaats is de kwaliteit waarmee de aanbodstrategie 
wordt uitgevoerd van belang (Bolte et al., 2004). De vraag van de doelgroep bepaalt uiteindelijk welke aanbodstrategie 
het meest geschikt is. Het is dan ook belangrijk om als aanbieder een duidelijk beeld te hebben van deze vraag en 
de manier waarop een klant met deze vraag de markt benadert (Bolte et al., 2004). Wel moet er bij voorgaande een 
kanttekening worden geplaatst. Een klant tegemoet komen in zijn wensen alleen is niet genoeg. Dit kan alleen als dit 
op een manier gebeurt die voor de aanbiedende zijde organisatorisch en economisch haalbaar is (Horstman, 2005). 

Om de verschillende typen klanten of doelgroepen te kunnen bedienen zijn er verschillende benaderingen ontstaan. 
Deze benaderingen verschillen onderling in de mate waarin de prioriteit wordt gegeven aan de prijs of de keuzevrijheid 
die wordt aangeboden. De keuze voor het bieden van veel of juist weinig keuzevrijheid is van grote invloed op zowel de 
interne organisatie als ook de organisatie van de samenwerking tussen aanbieder en klant (Pries et al., 2008). Traditioneel 
bouwen is een estafette. De partij die het stokje heeft kan voor zichzelf een maximale winst behalen. Als de taak is 
voltooid worden eventuele problemen doorgeschoven naar de volgende partij in de keten (Huijbregts, 2003). Conceptueel 
bouwen is een groepsmarathon waarbij het doel is om als één groep over de finish heen te komen (Huijbregts, 2006). 

Door de analogie met de auto-industrie te trekken wordt de wijze waarop een klant de drie aanbod strategieën ervaart 
verder duidelijk. Als het kopen van een auto zou gaan volgens de strategie van conceptueel bouwen ziet het proces er 
als volgt uit. Een klant kiest in eerste instantie voor een bepaald automerk. Vervolgens kan de persoon binnen dit merk 
een bepaalde carrosserie kiezen en kan hier uit een beperkt aantal opties kiezen zoals sedan, coupe, stationwagen en 
MPV. Tot slot kan een klant kiezen uit een lange lijst opties zoals het type motor, het interieur, de kleur van de auto 
en elektrische spiegels. Ondanks de beperkte keuzemogelijkheden kan een klant de auto toch aan zijn persoonlijke 
wensen aanpassen. Als er eenmaal is gekozen is de auto ook nog eens binnen enkele maanden geleverd (Bolte et al., 2004; 
Liebregts et al., 2011). In het bouwproces zou dat er als volgt uit kunnen zien. Er wordt eerst een locatie gekozen waar men 
wil wonen. Vervolgens wordt er gekozen voor een bepaald woningtype of concept, deze types verschillen onderling 
in prijs. En tot slot worden er keuzes gemaakt voor het volume, de indeling, de gevel, de uitstraling, de installaties, 
de afwerking, de keuken en het sanitair (Horstman, 2005). Lichtenberg (2001) omschrijft kopen als kijken, vergelijken 
en uiteindelijk kiezen. In de praktijk ziet dit keuzeproces er momenteel echter anders uit. Men kan de locatie kiezen 
en de badkamertegels en daar houdt het in de meeste gevallen op (Lichtenberg, 2001). Stel dat auto’s verkocht zouden 
worden volgens de werkwijze uit de huisvestingssector zouden klanten moeten kiezen welk type luchtfilter ze willen 
en vervolgens welke leverancier dit onderdeel mag leveren (Bolte et al., 2004). Nemen klanten hier geen genoegen mee? 
De aanbieder zegt simpelweg ‘take it or leave it’ (Lichtenberg, 2001). Er wordt van klanten dusdanig veel inhoudelijke 
kennis van de bouw verwacht dat het niet meer hanteerbaar voor hen is. Conceptueel bouwen is bedoeld om terug 
te gaan naar een niveau waar het voor klanten weer overzichtelijk en handelbaar wordt. Een auto is ook prima te 
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besturen zonder dat de bestuurder precies weet wat zich onder de motorkap afspeelt. Het is niet nodig een eigen auto 
te bouwen, bouwen is iets voor professionals (Huijbregts, 2003). Bij deze opmerking moet wel direct een kanttekening 
worden geplaatst. Dit kan gelden voor een groot deel van de vraagzijde, maar er is zeker een doelgroep die hier juist 
naar op zoek is.

Door het grote aantal partijen en de manier van werken onderling lopen bij traditioneel bouwen de partijen elkaar 
geregeld voor de voeten. Een voorbeeld; een woning moet op tijd klaar zijn en door een fout in de planning dreigt 
dit niet te lukken. De hoofdaannemer besluit werkzaamheden parallel te laten lopen waardoor het boren van gaten 
voor leidingen en het verven van kozijnen gelijktijdig worden gedaan. Door het stof wordt het schilderwerk niet glad. 
De schilder kan het niets schelen omdat hij dit gewend is en hij er verder geen enkel belang bij heeft. Dit heeft met 
name te maken met de onderlinge coördinatie en de organisatiestructuur waarbij klanten, al dan niet direct, met de 
hoofdaannemer praten en deze daarna pas met onderaannemers gaat praten. Het is voor zowel aanbieder als klant 
onoverzichtelijk. Taken worden vaak niet uitgevoerd of afgeschoven op een van de andere partijen. Hierdoor gaat er 
relatief veel fout in het proces en niemand neemt de verantwoordelijkheid (Huijbregts, 2003). 

Conceptueel bouwen kost in de praktijk nog veel tijd. Dit komt onder andere doordat het nog te veel tijd kost om de 
keuzes van een klant te vertalen in effecten op de prijs. In de praktijk betekent dit dat de aanbieder alle mogelijke 
opties van te voren uit zou moeten werken en vertalen in prijzen. Dit is veel werk en met name het afstemmen 
van alle onderdelen van het product tussen alle betrokken partijen zorgt er voor dat dit veel tijd kost. Dit effect is 
ook merkbaar wanneer een klant tijdens de bouw tussentijds zijn keuze nog wil bijstellen. Dat zou betekenen dat 
al deze afstemming opnieuw moet plaatsvinden met de nodige tijdsconsequenties tot gevolg. Aanbieders zijn om 
voorgaande reden niet bereid de mogelijkheid te bieden om de keuze van een klant in een later stadium nog te laten 
aanpassen (Horstman, 2005). Verder blijkt dat hoe meer risico’s de aanbieder draagt hoe sneller men terug grijpt naar de 
vertrouwde traditionele manier van werken (Spekkink, 2006). Voor conceptueel bouwen betekent dit dat de aanbieder, 
door het relatief grote risico, conceptueel bouwen op een traditionele manier uitvoert. Feitelijk betekent dit dat het 
conceptueel bouwen zoals hier beschreven in essentie anders is dan het conceptueel bouwen in de praktijk. In de 
praktijk is er eerder sprake van traditioneel bouwen op een andere manier dan voorheen in plaats van de essentieel 
andere aanbodstrategie die conceptueel bouwen pretendeert te zijn. Kort gezegd zijn er in de praktijk vier problemen 
met conceptueel bouwen. In de eerste plaats is de reactietijd in het contact met klanten te lang. Ten tweede zijn 
er nog veel fouten door afstemmingsproblemen. Dit in combinatie met inefficiëntie zorgt voor extra kosten. Ten 
derde worden niet alle afspraken en toezeggingen richting klanten nagekomen. Ten vierde is het proces voor klanten 
momenteel onvoldoende transparant (Pries et al., 2008). Conceptueel bouwen vervalt op deze manier in dezelfde 
problemen als traditioneel bouwen en daarmee is er niet direct sprake van een verbetering voor klanten. Voor wat 
betreft de kwaliteit waarmee conceptueel bouwen wordt uitgevoerd kan worden gesteld dat ook hier een probleem 
zit. In de praktijk wordt er gestart met de bouw op het moment dat een bepaald percentage keuzes heeft gemaakt. 
Dit deel van het project is dan volgens het gedachtegoed van conceptueel bouwen. Om het project vervolgens niet in 
gevaar te brengen worden voor de resterende woningen de keuzes gemaakt door de ontwikkelaar. De ontwikkelaar 
maakt de keuzes dusdanig dat de verkoopbaarheid zo goed mogelijk blijft. Hij kan zich hierbij baseren op de tot dusver 
gemaakte keuzes of op marktonderzoek. Dit betekent dat conceptueel bouwen voor dit deel op ‘traditionele wijze’ 
wordt uitgevoerd waarbij een klant pas in beeld komt als het project is opgeleverd (Pries et al., 2008). 

Wat in ieder geval steeds duidelijker zal worden is dat de traditionele manier van werken slechts in enkele gevallen de 
beste aanbodstrategie is. Het overgrote deel van de klanten is buitengewoon tevreden dat zij, bij wijze van spreken, 
alleen maar mogen kiezen waar de trap is gepositioneerd in de woning en is dus helemaal niet geïnteresseerd in 
alle gedetailleerde keuzes die aan hem worden voorgelegd in de traditionele methode. De interesse van klanten 
komt meer te liggen in opties om de woning aan te kunnen passen gedurende de levensloop (Lichtenberg, 2001). 
Uiteindelijk biedt conceptueel bouwen zowel de aanbod- als de vraagzijde kansen. De vraag vanuit de markt naar 
klantgerichte huisvestingsoplossingen is de belangrijkste reden voor de aanbiedende zijde om deze te ontwikkelen 
(Horstman, 2005). Waarom deze innovaties niet doorbreken in de praktijk heeft te maken met een probleem waar niet 
alleen de bouw, maar de meeste bedrijfstakken mee te maken hebben. Er is sprake van een gat tussen de innovatie 
van een product en de uiteindelijke introductie in de markt. Dit gat zal moeten worden overwonnen en dit blijkt 
problematisch in de praktijk. In de bouwsector is dit probleem nog iets groter doordat de vraagzijde niet specifiek 
zal vragen om productinnovatie waardoor het gissen blijft voor de aanbodzijde. Het is daarom belangrijk een juiste 
inschatting te maken welke functionele oplossing uiteindelijk voor een klant de gewenste kwaliteiten kan bieden. 
Daarna kan worden gekeken welk product daar bij hoort (Hillen, 2000). Waar in ieder geval een grote uitdaging ligt is in 
het waarmaken van beloften. Neuteboom (2008) zegt dat de sector momenteel goud belooft en in de praktijk zilver 
levert. De bouwsector zou het haar persoonlijke missie moeten maken om een klant zilver te beloven en vervolgens 
goud te leveren. 
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In figuur 3.6 staan de aandachtspunten uit deze paragraaf samengevat. 

Figuur 3.6: Aandachtspunten met betrekking tot oordeel aanbodstrategieën

Aandachtspunten:
Afhankelijk van de behoefte van het individu of de doelgroep
Kwaliteit waarmee de aanbodstrategie wordt uitgevoerd
Duidelijk beeld vraag en de manier waarop een klant met deze vraag de markt benadert
Verschillen onderling in de mate waarin de prioriteit wordt gegeven aan de prijs of de keuzevrijheid
Keuzevrijheid invloed op interne organisatie en organisatie van samenwerking aanbieder en klant
Kopen is kijken, vergelijken en kiezen
Veel inhoudelijke kennis van de bouw verwacht
Overzichtelijk en handelbaar
Partijen lopen elkaar geregeld voor de voeten
Voor zowel aanbieder als klant onoverzichtelijk
Niemand neemt de verantwoordelijkheid
Kost nog te veel tijd
Kost nog te veel tijd om de keuzes van een klant te vertalen in effecten op de prijs
Alle mogelijke opties van te voren uit zou moeten werken en vertalen in prijzen
Afstemmen
Klant tijdens de bouw tussentijds zijn keuze nog wil bijstellen
Tijdsconsequenties
Niet bereid de mogelijkheid te bieden om de keuze van een klant in een later stadium nog te laten aanpassen
Reactietijd in contact met klanten te lang
Fouten door afstemmingsproblemen
Extra kosten 
Niet alle afspraken en toezeggingen richting klanten nagekomen
Onvoldoende transparant
Klant pas in beeld komt als het project is opgeleverd 
Klanten niet geïnteresseerd in alle gedetailleerde keuzes
Opties om de woning aan te kunnen passen gedurende de levensloop
Klantgerichte huisvestingsoplossingen
Gat tussen de innovatie van een product en de uiteindelijke introductie in de markt
Welke functionele oplossing uiteindelijk voor een klant de gewenste kwaliteiten kan bieden
Uitdaging waarmaken beloften

Conclusie
Wanneer traditioneel-, industrieel- en conceptueel bouwen worden vergeleken met elkaar wordt duidelijk dat 
conceptueel bouwen elementen bevat van zowel traditioneel- als ook industrieel bouwen. Door de sterke punten 
van traditioneel- en industrieel bouwen te combineren biedt conceptueel bouwen op papier de beste kansen om een 
klantgericht aanbod te leveren dat aansluit op de vraag van de doelgroep. In de praktijk blijkt dat conceptueel bouwen 
hier momenteel nog niet in slaagt. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de gebrekkige voorbereiding, gebrekkige 
flexibiliteit, de traditionele uitvoering, het gebrekkige contact met klanten, gebrekkige afstemming in de keten, niet 
nakomen van afspraken, gebrek aan transparantie en een gebrekkige kwaliteit. Verandering is noodzakelijk op deze 
vlakken. 

In dit hoofdstuk zijn aandachtspunten naar voren gekomen. De aandachtspunten uit dit hoofdstuk worden samen 
met de aandachtspunten uit hoofdstuk 2 in hoofdstuk 4 meetbaar gemaakt zodat ze vervolgens kunnen worden 
meegenomen in de interviews.
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Om de aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 meetbaar te maken worden in dit hoofdstuk de aandachtspunten 
omgezet in factoren. Voor iedere factor wordt beschreven uit welke aandachtspunten deze is opgebouwd en 
vervolgens wordt deze nader toegelicht. De geformuleerde factoren hebben betrekking op het product, het 
proces, de organisatie of al deze factoren tezamen (het aanbod). De factoren zijn dan ook ingedeeld in deze vier 
categorieën en zijn te herkennen aan verschillende kleuren. Achtereenvolgend worden in §4.1 de productfactoren 
(groen) omschreven, in §4.2 de procesfactoren (blauw), in §4.3 de organisatiefactoren (rood) en tot slot worden 
in §4.4 de factoren besproken die betrekking hebben op het aanbod als geheel (oranje).

§4.1  Productfactoren (PDF)
In deze paragraaf worden de factoren die betrekking hebben op het product beschreven. Aandachtspunten uit 
hoofdstuk 2 en 3 die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben worden samengenomen tot een factor. Vervolgens 
wordt voor iedere factor toegelicht wat bedoeld wordt, waarom deze van belang is en waar de aanbieder op zou 
moeten letten om aan deze factor te voldoen. Indien relevant zullen per factor de belangrijkste relaties van de factor 
met de overige factoren worden benoemd.

PDF 1: Bij het product zijn ruw- en afbouw gescheiden 
In figuur 4.1 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de eerste productfactor (PDF 1) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.1: Formuleren PDF 1

Aandachtspunten: Factor:
Ruw- en afbouw beide op een eigen specifieke manier te benaderen § 2.1

PDF 1 Bij het product zijn ruw- en afbouw 
gescheiden

Vraag naar flexibele huisvesting § 2.2

Vraag naar flexibele ruimtes § 2.2

Opties om de woning aan te kunnen passen gedurende de levensloop § 3.5

Al in 1961 is door architect J. Habraken een systeem ontwikkeld waarbij ruw- en afbouw, toen nog casco en interieur 
genoemd, gescheiden waren. Een dergelijke scheiding van ruw- en afbouw maakt het mogelijk om de ruwbouw in 
serie te bouwen en daarnaast middels de afbouw de mogelijkheid tot maatwerk te bieden. Feitelijk is dit idee uit 1961 
het basisprincipe waarop conceptueel bouwen gestoeld is (Horstman, 2005; Liebregts et al., 2011). De tijd die vrijkomt door 
de ruwbouw te standaardiseren kan aan klanten worden besteed (Horstman, 2005). Het moment vanaf wanneer een 
klant geen wijzigingen meer kan doorvoeren wordt het klantontkoppelpunt genoemd. Optimaliter ligt dit moment zo 
laat mogelijk in het proces om op die manier klanten zo lang mogelijk inbreng te laten hebben (Huijbregts, 2003; Pries et 
al., 2008). Door het scheiden van ruw- en afbouw kan dit worden gerealiseerd. Klanten maken eerst de keuze voor een 
bepaalde ruwbouwvariant. Hier kan worden gekozen voor bijvoorbeeld een extra klaslokaal. Tijdens de ruwbouwfase is 
er vervolgens ruimte om klanten te laten kiezen voor wat betreft afbouwzaken. Keuzes voor de ruwbouw zijn bepalend 
voor de keuzemogelijkheden voor de afbouw. Het leidingwerk dat in het casco verwerkt zit is bijvoorbeeld van invloed 
op de indelingsmogelijkheden. Het is bij scheiding van ruw- en afbouw noodzakelijk gebleken dat er een lijst is waarop 
de splitsing duidelijk is weergegeven voor alle betrokken partijen. Er moeten heldere, duidelijke, zakelijke afspraken 
worden gemaakt. Een voorbeeld is dat de partijen uit de ruwbouwfase het casco opleveren met gewassen ramen aan 
de afbouw. Op deze manier kan nooit onderlinge discussie ontstaan als er krassen in het glas zitten. Coördinatie blijkt 
essentieel bij de scheiding van ruw- en afbouw (Hacquebord, 2003; Huijbregts, 2003; Pries et al., 2008). 

Relatie overige factoren: De wens om het klantontkoppelpunt zo laat mogelijk in het proces te willen hebben stimuleert 
leveranciers om met innovatieve producten te komen die dit mogelijk maken. Innovatieve oplossingen voor leidingwerk 
kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat de keuze voor de indeling voor klanten kan worden uitgesteld (Huijbregts, 2003; 
Pries et al., 2008). Scheiding van ruw- en afbouw kan ook bijdragen aan de gebruiksflexibiliteit. Als de indeling niet meer 
voldoet kan deze relatief eenvoudig worden gewijzigd zonder dat het hele gebouw hiervoor moet worden afgebroken 
(Pries et al., 2008). 

PDF 2: Het product is afgestemd op de wensen van de doelgroep  
In figuur 4.2 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de tweede productfactor (PDF 2) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 
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Figuur 4.2: Formuleren PDF 2

Het is noodzakelijk dat de bouwsector de markt durft te segmenteren om zo verschillende doelgroepen te kunnen 
onderscheiden (Bolte et al., 2004; Pries et al., 2008; Rongen & Houben, 1992; Shah et al., 2006; van der Veen, 2006). Al in 1992 benadrukken 
Rongen & Houben (1992) het belang van de keuze voor een doelgroep boven het bedienen van de totale markt. Het is 
van belang om het product af te stemmen op de wensen van een specifieke doelgroep (marktfocus) (Jobber & Fahy, 2009; 
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000). Traditioneel bouwen is dan wel minder geschikt voor een groot deel van de 
markt, maar heeft zeker nog toekomst voor een bepaalde doelgroep, namelijk klanten die een unieke oplossing willen 
en bereid zijn hier extra geld en energie in te steken (Bolte et al., 2004). Klanten willen een oplossing die niet alleen op 
functioneel niveau, maar ook voor wat betreft uitstraling bij hen past (Jobber & Fahy, 2009). Naast de afstemming van 
het product op de wensen van de doelgroep is het belangrijk om het product af te stemmen op de, onder andere 
financiële, mogelijkheden van de doelgroep (Bolte et al., 2004; Pries et al., 2008). Ook de mogelijkheden (en bereidheid) om 
risico’s te dragen en tijd te investeren in de sturing van het proces zijn belangrijke zaken waar rekening mee gehouden 
moet worden. Klanten zoeken de meest aantrekkelijke oplossing voor de huisvestingsvraag die zij hebben (Bolte et al., 
2004). Idealiter beschikt de doelgroep over basiskennis van het bouwproces, weet zij precies wat zij wil en maakt stipt 
op tijd keuzes. In de praktijk blijkt dat de aanbieder hier niet van uit kan gaan en dus ook op deze onderdelen zal het 
product afgestemd moeten worden op de doelgroep (Horstman, 2005). De partij die met een innovatieve aanbodstrategie 
komt die gericht is op een specifieke doelgroep is het best in staat invulling te geven aan deze behoefte (Bolte et al., 2004). 

Marktsegmentatie wordt gedefinieerd als de identificatie van individuen of groepen met gelijke kenmerken die 
van belang zijn voor de bepaling van de marketingstrategie. Om de markt succesvol te segmenteren moet aan vijf 
eisen worden voldaan. De segmentatie moet effectief zijn (behoeften gelijk binnen doelgroep, tussen doelgroepen 
afwijkend), meetbaar zijn (begrijpen van eigenschappen en gedrag klanten), toegankelijk zijn (duidelijk met welke 
promotie campagne het segment te bereiken is), uitvoerbaar zijn (aanbieder moet het segment kunnen bedienen) 
en winstgevend (groot genoeg) zijn (Jobber & Fahy, 2009). Segmentatie kan op grond van verschillende kenmerken 
plaatsvinden bijvoorbeeld segmentatie op basis van leefstijl of gezinssamenstelling (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 

Aandachtspunten: Factor:
Wensen van de klant in de praktijk onvoldoende worden gehoord § 2.1

PDF 2 Het product is afgestemd op de 
wensen van de doelgroep

Veranderende behoefte van de klant § 2.2

Klanten steeds mondiger en kritischer § 2.2

Producten in andere sectoren aan te passen is naar wensen klant, voor de bouwsector 
dezelfde verwachtingen

§ 2.2

‘De’ klant bestaat niet § 2.4

Ondanks de grote verschillen tussen klanten kunnen wel doelgroepen worden 
onderscheiden

§ 2.4

Stel de vraag 'Wat wil de klant?' centraal § 2.4

Doelgroep industrieel bouwen zoekt gemak voor een lage prijs § 3.2

Doelgroep industrieel bouwen niet op zoek naar veel invloed § 3.2

Doelgroep industrieel bouwen wil geen risico dragen § 3.2

Klant komt bij industrieel bouwen pas in beeld wanneer het product klaar is § 3.2

Ruimte voor maatwerk i.c.m. deels standaardisatie § 3.3

Klantten willen relatief veel invloed § 3.3

Zekere mate van keuzevrijheid; product beïnvloeden § 3.3

Vraag gedreven aanbodstrategie; vraag van de klant als uitgangspunt § 3.3

Conceptueel bouwen combineert standaardisatie met keuzevrijheid § 3.4

Keuzevrijheid bieden op punten waar klanten invloed willen hebben § 3.4

Standaardiseer waar de doelgroep geen invloed op wil hebben § 3.4

Vraag gedreven markt: vraag van de klant als uitgangspunt te nemen § 3.4

Klant tegemoet komen § 3.4

Keuzevrijheid afgestemd op de wensen van de klant § 3.4

Klanten laten kiezen waar zij dat willen en zaken die klanten niet interesseren niet aan 
hem voorleggen

§ 3.4

Wat beste aanbodstrategie is, is afhankelijk van de behoefte van het individu of de 
doelgroep

§ 3.5

Klant pas in beeld komt als het project is opgeleverd § 3.5
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2000; van der Veen, 2006). Vervolgens moet een segment worden geselecteerd om te bedienen; ‘target marketing’. Er zijn 
vier target marketing strategieën te weten ‘undifferentiated marketing’ (één marketing mix voor de gehele markt), 
‘differentiated marketing’ (één marketing mix voor ieder segment), ‘focused marketing’ (één marketing mix voor één 
gekozen segment) en ‘customized marketing’ (één marketing mix voor één klant binnen een segment). De marketing 
mix bestaat uit vier onderdelen waarop strategische beslissingen moeten worden genomen voor een product. Deze 
onderdelen zijn het product, de prijs van dat product, de promotie en distributie. De mix van deze vier elementen is 
bepalend voor het succes dat een product kan hebben (Jobber & Fahy, 2009). Conceptueel bouwen is feitelijk focused 
marketing; met een specifiek aanbod wordt één doelgroep in de markt bediend (Bolte et al., 2004). 

Om de kennis die nodig is voor het segmenteren van de markt te verkrijgen is het doen van marktonderzoek onmisbaar 
(Lichtenberg, 2001). De aanbieder moet zich afvragen hoe klanten denken, hoe zij het zoekproces doorlopen, waar zij naar 
op zoek zijn en op basis van welke afwegingen zij een beslissing nemen. Ook zal er een globaal beeld moeten zijn van 
de omvang van de doelgroepen om in te kunnen schatten of de doelgroep een economisch verantwoorde keuze kan 
zijn (Bolte et al., 2004). Het is voor de aanbieder belangrijk te weten welke trends en ontwikkelingen van invloed zijn op 
de huisvestingsbehoefte van verschillende doelgroepen (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2003). Het uitvoeren van een SWOT-
analyse is nuttig (Cuperus, 2003). 

Daar waar het product op de doelgroep afgestemd dient te worden is dat van minder belang voor het leveringsproces. 
De leveringsstrategie voor verschillende producten kan het zelfde zijn. Een sprekend voorbeeld hiervan zijn 
levensmiddelen waar bij de productie zowel het ‘A-merk’ als het ‘huismerk’ beide van dezelfde productielijn komen. 
Door een leveringsstrategie te kiezen die geschikt is voor meerdere doelgroepen loopt de aanbieder minder risico, 
kunnen schaalvoordelen worden bereikt en ontstaat flexibiliteit in de bediening van de markt. Het wordt dus minder 
‘eng’ voor de aanbieder om een specifieke doelgroep te kiezen (Bolte et al., 2004). 

PDF 3: Het product voldoet aan de verwachtingen 
In figuur 4.3 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de derde productfactor (PDF 3) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.3: Formuleren PDF 3

Het product moet de verwachtingen, die klanten op voorhand hebben, ook daadwerkelijk waarmaken (Huijbregts, 2006). 

PDF 4: Het product heeft een goede prijs- kwaliteitverhouding 
In figuur 4.4 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de vierde productfactor (PDF 4) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.4: Formuleren PDF 4

Aandachtspunten: Factor:
Verschuiving in de vraag van kwantiteit naar kwaliteit § 2.1

PDF 4 Het product heeft een goede prijs-
kwaliteitverhouding 

Bij traditioneel bouwen moeten klanten over vermogen en de tijd beschikken § 3.1

Traditioneel bouwen = ‘Full customization’ § 3.1

Bij traditioneel bouwen scheve verhouding tussen prijs en kwaliteit § 3.1

Ruimte voor maatwerk i.c.m. deels standaardisatie § 3.3

Deel van de oplossing staat van te voren al vast § 3.3

Proces moet betaalbaar zijn § 3.3

Proces moet goed beheersbaar zijn § 3.3

Door standaardisatie en optimalisatie worden kosten lager en kwaliteit hoger § 3.4

De strikte focus op kostenreductie, als gevolg van concurrentie op uitsluitend prijs, werkt remmend voor innovatie 
van product en proces en gaat soms ten koste van de kwaliteit. De focus zou moeten liggen op het aanbieden van een 

Aandachtspunten: Factor:
Er wordt niet geleverd wat klanten voor ogen hadden § 2.1

PDF 3 Het product voldoet aan de 
verwachtingen

Verwachtingen bij klanten gestegen § 2.2

Ieder product is in andere sectoren aan te passen naar wensen klanten, voor de 
bouwsector hebben klanten dezelfde verwachtingen

§ 2.2

Relatief veel faalkosten bij traditioneel bouwen § 3.1
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goede verhouding tussen prijs en kwaliteit (Bolte et al., 2004). Door een goede prijs-kwaliteitverhouding te bieden wordt 
meerwaarde geboden voor klanten (Huijbregts, 2003, 2010). Klanten willen waar voor hun geld. Zij zijn volgens Pries, 
Bleeker & Vermande (2008) bereid meer te betalen voor iets zolang er ook iets tegenover staat. Conceptueel bouwen 
biedt meer kwaliteit door een betere afstemming op de vraag tegen een lagere prijs. Volgens Huijbregts (2010) blijkt dat 
een kostenreductie van 25% als gevolg van het werken met conceptueel bouwen reëel is. 

Kwaliteit wordt door klanten ervaren in termen van functionaliteit. Als voorbeeld wederom de analogie met de auto 
industrie; als een klant een probleem heeft met de auto dan zal hij doorgaans niet klagen over een defect onderdeel 
van de auto, maar over de verminderde functionaliteit van de auto. ‘De airco blaast geen koude lucht’ in plaats van ‘de 
aircopomp is kapot’ (Politze & Dierssen, 2008). Het is belangrijk dat de aanbieder zich dit al in de allereerste fases beseft.

PDF 5: Het product biedt keuzevarianten aan 
In figuur 4.5 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de vijfde productfactor (PDF 5) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.5: Formuleren PDF 5

Het leek altijd onmogelijk om de door klanten gevraagde flexibiliteit te combineren met massaproductie. Door onder 
andere de ontwikkeling van de mogelijkheden van ICT en projectbeheersing ontstaan kansen om flexibiliteit te bieden 
met behoud van schaalvoordelen voor de aanbieder. In de marketing staat dit principe bekend als ‘Mass customization’. 
Feitelijk komt dit neer op het bieden van keuzevrijheid die is afgestemd op de meerderheid uit de beoogde doelgroep.

Er moet onderzoek worden gedaan naar de wensen van de doelgroep. Overeenkomende wensen binnen de doelgroep 
worden gebundeld in keuzevarianten. Klanten hebben hierdoor de illusie van persoonlijk maatwerk en de aanbieder 
de voordelen van massaproductie en standaardisatie (Huijbregts, 2006; Pries et al., 2008). Mass customization is een manier 
om keuzevrijheid op economisch verantwoorde wijze vorm te geven (Cuperus, 2003; Pries et al., 2008). 

Het principe Mass customization kan worden uitgelegd aan de hand van het kopen van een pak. Daar waar traditioneel 
bouwen te vergelijken is met het kopen van een maatpak, is conceptueel bouwen te vergelijken met het kopen van 
een confectiepak. De koper krijgt kwaliteit geleverd tegen een acceptabele prijs (Cuperus, 2003). Bij het streven naar 
klanttevredenheid is het van belang de verwachtingen die klanten mogen hebben van het confectiepak te managen, 
deze zijn immers anders dan voor een maatpak. Huijbregts (2010) stelt dat zeker 80% van de huidige projecten in de 
bouw met een confectiebenadering is op te lossen. Er is dus een relatief grote markt voor conceptueel bouwen. 

Relatie overige factoren: Toepassing van mass customization is van invloed op de prijs-kwaliteit verhouding. Voor mass 
custommization is verwachtingsmanagement onmisbaar. 

PDF 6: Het product is flexibel (gebruiksflexibiliteit) 
In figuur 4.6 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de zesde productfactor (PDF 6) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.6: Formuleren PDF 6

Aandachtspunten: Factor:
Groeiende vraag naar diversiteit § 2.1

PDF 5 Het product biedt keuzevarianten 
aan

Behoefte aan kleinschaligheid en differentiatie § 2.1

Ieder product is in andere sectoren aan te passen naar wensen klanten, voor de 
bouwsector hebben klanten dezelfde verwachtingen

§ 2.2

Industrieel bouwen biedt kant en klaar product § 3.2

Klanten moeten bij industrieel bouwen uit kant en klare oplossingen kiezen § 3.2

Conceptueel bouwen biedt keuzemogelijkheden § 3.3

Aanbodstrategieën verschillen onderling in de mate waarin de prioriteit wordt gegeven 
aan de prijs of de keuzevrijheid

§ 3.5

Aandachtspunten: Factor:
Ruw- en afbouw beide op een eigen specifieke manier te benaderen § 2.1

PDF 6 Het product is flexibel 
(gebruiksflexibiliteit)

Vraag naar flexibele huisvesting § 2.2

Vraag naar flexibele ruimtes § 2.2

Opties om de woning aan te kunnen passen gedurende de levensloop § 3.5 Ho
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Er is in toenemende mate behoefte aan gebruiksflexibiliteit (Bolte et al., 2004; Pries et al., 2008). Het gaat niet alleen meer 
om de invulling van de directe behoefte, maar ook om hoe deze behoefte zich ontwikkelt in de toekomst. De wensen 
van huidige en eventuele toekomstige gebruikers veranderen continu en zijn vaak slecht te voorspellen (Lichtenberg, 
2001). Het product moet niet alleen de behoefte nu, maar ook die toekomstige behoefte kunnen invullen (Bolte et al., 
2004). Het product moet hiertoe een zo groot mogelijke vrijheid bieden voor eventuele aanpassingen in de toekomst. 
De waarde van het object wordt groter door de mogelijkheid het object in de toekomst eenvoudig aan te kunnen 
passen aan de veranderende eisen (Pries et al., 2008). 

Om in een latere fase van de levensduur van het gebouw maximale gebruiksflexibiliteit te kunnen hebben is het 
belangrijk hier in het ontwerp al rekening mee te houden. Een scheiding van ruw- en afbouw is hierbij noodzakelijk. 
Door op voorhand na te denken over constructieve zaken zoals de locatie van het trapgat en in het bijzonder het 
leidingwerk zijn de mogelijkheden in een latere fase maximaal (Lichtenberg, 2001). Een andere mogelijkheid die bijdraagt 
aan een hogere gebruiksflexibiliteit is demontabel bouwen (Pries et al., 2008). 

Relatie overige factoren: Door ruw- en afbouw te scheiden kan de gebruiksflexibiliteit worden verhoogd en is een 
betere afstemming van aanbod op vraag in de toekomst mogelijk (Huijbregts, 2003).  

PDF 7: Het product ontzorgt en ondersteunt klanten 
In figuur 4.7 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de zevende productfactor (PDF 7) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.7: Formuleren PDF 7

Door onder andere drukte in het eigen leven zijn klanten steeds meer op zoek naar gemak (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 
2010; Lichtenberg, 2001). Klanten zijn doorgaans leken en beschikken over weinig tijd. Door klanten gedurende het proces 
te ondersteunen en te ontzorgen door zo veel mogelijk taken en zorg uit handen te nemen wordt gemak geboden 
aan klanten (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006; Lichtenberg, 2001). Ten opzichte van de huidige situatie is een cultuuromslag 
noodzakelijk (Lichtenberg, 2001).

Aandachtspunten: Factor:
Vraag naar kwaliteit en gemak § 2.1

PDF 7 Het product ontzorgt en 
ondersteund klanten

Klanten hebben minder tijd en meer financiële middelen § 2.2

Klanten besteden verwerven van het gewenste aanbod liever – tegen betaling – uit § 2.2

‘Gemaksconsument’ § 2.2

Klanten doen liever zaken met één partij § 2.2

Risico’s voor bedrijven uit de bouw worden groter § 2.2

Traditioneel bouwen voor klanten die over vermogen en tijd beschikken § 3.1

Traditioneel voor klanten die risico willen dragen § 3.1

Bij traditioneel bouwen wordt een actieve houding van klanten verwacht § 3.1

Bij traditioneel bouwen veel afstemming nodig met klanten nodig § 3.1

Bij traditioneel bouwen wordt een investering van tijd en energie verwacht van klanten § 3.1

Bij industrieel bouwen beperkte tijdsinvestering voor klanten § 3.2

Bij industrieel bouwen relatief lage kosten § 3.2

Bij industreel bouwen lage risico’s § 3.2

Doelgroep industrieel bouwen zoekt gemak voor een lage prijs § 3.2

Doelgroep industrieel bouwen niet op zoek naar veel invloed § 3.2

Doelgroep industrieel bouwen wil geen risico dragen § 3.2

Zekerheid over prijs en kwaliteit § 3.2

Klant geen risico, risico’s voor wat betreft kosten, tijd en kwaliteit liggen daardoor bij de 
aanbieder

§ 3.3

Klant geen coördinerende werkzaamheden § 3.3

Klanten ontlasten § 3.4

Conceptueel bouwen valt klanten niet lastig met onnodig veel details en risico’s § 3.4

Klanten laten kiezen waar zij dat willen en zaken die klanten niet interesseren niet aan 
hem voorleggen

§ 3.4

Niemand neemt de verantwoordelijkheid § 3.5
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Bedrijven in de bouwsector zijn doorgaans onervaren met betrekking tot het betrekken van klanten. Een optie om 
klanten te ontzorgen is de inzet van een kopersbegeleider. Een kopersbegeleider is een schakel tussen de vraag- en 
aanbodzijde waardoor de communicatie altijd via één persoon gaat (Hacquebord, 2003; Horstman, 2005; Pries et al., 2008; 
van der Veen, 2006). Klanten hebben één aanspreekpunt dat snel en adequaat op vragen kan reageren. De één-loket-
gedachte doet zijn intrede (Horstman, 2005; Huijbregts, 2003, 2006, 2010). Het persoonlijk contact wekt doorgaans vertrouwen 
en sympathie (Cuperus, 2003). De kopersbegeleider is van begin tot eind verantwoordelijk. Het risico op het niet nakomen 
van afspraken is hierdoor klein (Lichtenberg, 2001). De kopersbegeleider kan klanten helpen bij het inzichtelijk maken 
van keuzes en de consequenties daarvan (Cuperus, 2003; Horstman, 2005). Verder speelt de kopersbegeleider een rol in de 
vertaling van wensen naar een concreet product. De kopersbegeleider zorgt voor een soepel en snel proces door als 
coördinator te zorgen dat alle in- en output tijdig geleverd wordt (Horstman, 2005; Huijbregts, 2003). Een kopersbegeleider is 
van toegevoegde waarde voor zowel klanten als ook de aanbodzijde (Cuperus, 2003; Pries et al., 2008; Stuurgroep Experimenten 
Volkshuisvesting, 2000). 

Het is van belang dat de kopersbegeleider kennis heeft van het bouwproces en snel kan handelen. Voor het functioneren 
van de kopersbegeleider is het belangrijk dat onderaannemers financiële consequenties snel kunnen communiceren 
(Horstman, 2005). Dit betekent dat alle opties van te voren uitgewerkt moeten zijn en meerkosten zijn vastgesteld in de 
vorm van prijslijsten (Hacquebord, 2003; Lichtenberg, 2001). Hoe beter dit voorbereid is, hoe sneller de informatie helder 
naar klanten kan worden gecommuniceerd (Horstman, 2005). Het is verder belangrijk dat van te voren de bevoegdheden, 
verantwoordelijkheden en taken van de kopersbegeleider eenduidig vast staan. Dit moet naar zowel de kopersbegeleider 
als de rest van de organisatie duidelijk gecommuniceerd worden. Het werken met een kopersbegeleider vraagt om 
organisatorische veranderingen en een cultuuromslag (Lichtenberg, 2001).

Cuperus (2003) plaatst een kanttekening bij het werken met een kopersbegeleider. Het is belangrijk dat deze rol voor 
langere tijd door de zelfde persoon wordt ingevuld. Een ‘job-hopper’ op deze positie kan gevaarlijk zijn. Klanten binden 
zich aan de kopersbegeleider door het persoonlijke en veelvuldige contact. Wanneer de kopersbegeleider overstapt 
naar de concurrent is het risico groot dat klanten met hem mee zullen gaan. 

Het ontzorgen van klanten kan ook verder gaan dan alleen het realiseren van een huisvestingsoplossing. In de 
exploitatiefase kunnen aanvullende diensten worden aangeboden zoals beveiliging of catering of zelfs volledig 
worden overgenomen (Bolte et al., 2004; van der Veen, 2006). Dit kan worden gerealiseerd door het werken met andere 
contractvormen. Een Design, Build, Finance, Maintain en Operate (DBFMO) contract is een voorbeeld van een 
vergaande vorm van ontzorgen door het overnemen van taken tijdens ontwerp, bouw en exploitatie. Door het directe 
belang dat de aanbodzijde hierbij heeft komt de nadruk te liggen op het stellen van eisen aan de exploitatiefase. Voor 
het werken met nieuwe contractvormen is traditioneel bouwen niet geschikt vanwege het feit dat daar uitsluitend met 
technische eisen op het moment van oplevering wordt gewerkt (Hacquebord, 2003; Huijbregts, 2010; Spekkink, 2006). Voor het 
werken met dergelijke nieuwe contractvormen is het noodzakelijk integraal samen te werken in de keten (Huijbregts, 
2003). Volgens Lichtenberg (2001) willen klanten zaken doen met slechts één partij. Zoals Berlage zegt: bouwen is dienen 
(Rongen & Houben, 1992)! De aanbodzijde moet zich ontwikkelen van bouwer tot dienstverlener (Cuperus, 2003).

Relatie overige factoren: Ontzorgen moet er niet toe leiden dat klanten niet meer betrokken zijn (Huijbregts, 2010). Een 
kopersbegeleider kan verder een rol spelen bij het managen van de verwachtingen (Hacquebord, 2003). 

PDF 8: Het product biedt voldoende keuzevrijheid op het juiste niveau 
In figuur 4.8 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de achtste productfactor (PDF 8) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept.
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Figuur 4.8: Formuleren PDF 8

De aanbodzijde zal invulling moeten geven aan de groeiende behoefte naar keuzevrijheid (Cuperus, 2003; Huijbregts, 2003; 
Pries et al., 2008; Rongen & Houben, 1992). De mate waarin keuzevrijheid wordt geboden kan per aanbodstrategie sterk 
verschillen variërend van enkele voorgeprogrammeerde keuzemogelijkheden tot volledige keuzevrijheid (Horstman, 
2005; Huijbregts, 2006). Wat vast en wat variabel is in het aanbod moet voor klanten op voorhand duidelijk zijn (Lichtenberg, 
2001). Het bieden van voldoende keuzevrijheid levert een bijdrage aan het dichter bij elkaar brengen van vraag en 
aanbod (Bolte et al., 2004). Wat voldoende keuzevrijheid op het juiste niveau is hangt af van de doelgroep die wordt 
gekozen. Klanten willen doorgaans graag kiezen welke tegels er in de badkamer komen, maar hebben weinig interesse 
in het merk van de inbraakpreventievoorzieningen (Pries et al., 2008). Voor wat betreft de mate kan te veel keuzevrijheid 
overweldigend zijn voor klanten (Huijbregts, 2006). Wat in ieder geval belangrijk is, is dat de mate en het niveau van 
keuzevrijheid volledig worden afgestemd op de wensen van de beoogde doelgroep (Bolte et al., 2004; Horstman, 2005; 
Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000). De wensen van de doelgroep kunnen met de hulp van marktonderzoek 
worden onderzocht (Pries et al., 2008). De gemeenschappelijke vraag wordt gestandaardiseerd in een vast deel van het 
aanbod. Verder kan worden gezocht naar subgroepen met vergelijkbare wensen binnen de doelgroep. Deze wensen 
kunnen worden vertaald in keuzemogelijkheden in het variabele deel van het aanbod (Rongen & Houben, 1992). Zowel 
het vaste als ook het variabele deel van het aanbod zijn op deze wijze afgestemd op de wensen van de doelgroep. 
Keuzevrijheid is overigens geen doel op zichzelf. Keuzevrijheid is een middel om de doelgroep te bieden wat zij vragen 
(Cuperus, 2003). 

Naast het hebben van keuzevrijheid op het juiste niveau willen klanten de keuzes in logische opeenvolgende stappen 
voorgelegd krijgen. Klanten werken het liefst van globaal naar gedetailleerd. Eerst de indeling van de woning en dan pas 
de kleur van de tegels in de keuken. De keuzes van groot naar klein aanbieden richting klanten lijkt logisch, echter is dit 
in de praktijk niet altijd aan de orde. Door de organisatie in de keten wordt de keuzevolgorde voor klanten gedicteerd 
door het leveringsproces dat achter de verschillende onderdelen zit. De organisatie moet worden aangepast zodat 
richting een klant de keuzes van groot naar klein kunnen worden voorgelegd (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2003; Pries et 
al., 2008). Tot slot is het belangrijk dat de keuzes reeds in een vroeg stadium aan klanten worden voorgelegd (Bolte et 

Aandachtspunten: Factor:
Duidelijke toename in de gewenste keuzevrijheid § 2.1

PDF 8 Het product biedt voldoende 
keuzevrijheid op het juiste niveau

Beperkte keuzevrijheid § 2.1

Bieden van keuzevrijheid § 2.4

Klanten moeten in korte tijd een groot aantal beslissingen nemen § 2.4

Doelgroep traditioneel bouwen op zoek naar 100% maatwerk § 3.1

Traditioneel bouwen = ‘Full customization’ § 3.1

Hoge mate van keuzevrijheid § 3.1

Industrieel bouwen biedt kant en klaar product § 3.2

Enige werkelijke invloed die klanten hebben bij industrieel bouwen is de keuze voor een 
specifiek product

§ 3.2

Klanten moeten bij industrieel bouwen uit kant en klare oplossingen kiezen § 3.2

Industrieel bouwen biedt geen enkele ruimte voor maatwerk § 3.2

Bij industrieel bouwen hebben klanten zeer beperkte invloed heeft op het eindresultaat § 3.2

Industrieel bouwen = ‘Full standardisation’ § 3.2

Bij industriele bouwen worden systemen en processen gestandaardiseerd § 3.2

Ruimte voor maatwerk i.c.m. deels standaardisatie § 3.3

Klanten willen relatief veel invloed § 3.3

Conceptueel bouwen = ‘Mass customization’ § 3.3

Zekere mate van keuzevrijheid; product beïnvloeden § 3.3

Keuzemogelijkheden worden van groot naar klein aan klanten voorgelegd § 3.3

Conceptueel bouwen biedt keuzevrijheid § 3.4

Conceptueel bouwen valt klanten niet lastig met onnodig veel details en risico’s § 3.4

Klanten laten kiezen waar zij dat willen en zaken die klanten niet interesseren niet aan 
hem voorleggen

§ 3.4

Aanbodstrategieën verschillen onderling in de mate waarin de prioriteit wordt gegeven 
aan de prijs of de keuzevrijheid

§ 3.5

Klanten niet geïnteresseerd in alle gedetailleerde keuzes § 3.5
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al., 2004). Het succes van een bedrijf hangt niet alleen af van een aantrekkelijk product, maar van een aantrekkelijke 
aanbodstrategie als geheel.

PDF 9: Bij het product zijn wensen van klanten en mogelijkheden van aanbieder in balans 
In figuur 4.9 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de laatste productfactor (PDF 9) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.9: Formuleren PDF 9

In de huidige situatie levert de afstemming van de keuzevrijheid op de mogelijkheden van de aanbieder nog vaak 
problemen op (Horstman, 2005; Rongen & Houben, 1992). Klanten willen doorgaans niet op alle onderdelen inspraak en de 
aanbodzijde wil niet op ieder onderdeel inspraak bieden. Hierin zal een balans gevonden moeten worden (Pries et al., 
2008). De uitdaging voor de aanbieder ligt in het aanbieden van een zo optimale keuzevrijheid voor de consument 
binnen de randvoorwaarden die vanuit de aanbieder gelden. Optimaal betekent hier het best haalbare voor de gekozen 
doelgroep. De vraag welk deel vast en welk deel variabel moet zijn is afhankelijk van de wensen van de doelgroep en 
de randvoorwaarden vanuit de aanbieder (Lichtenberg, 2001). De mate waarin keuzevrijheid wordt geboden moet dus in 
balans zijn (Bolte et al., 2004). 

De balans moet niet alleen worden gezocht in de mate van keuzevrijheid, maar ook voor het moment waarop de 
keuzes gemaakt kunnen worden (Lichtenberg, 2001). Voor klanten heeft dit invloed op het moment tot wanneer klanten 
nog wijzigingen kunnen doorvoeren (Huijbregts, 2003). Voor de aanbieder is het aantrekkelijk de keuzevrijheid te 
beperken vanwege de gereduceerde complexiteit in het proces, echter is dit voor klanten niet interessant (Horstman, 
2005; Lichtenberg, 2001). De balans moet worden gezocht.

Om de keuzevrijheid ook daadwerkelijk te kunnen bieden in de praktijk is het nodig dat er van te voren overleg 
plaatsvindt tussen de aanbiedende partijen. Volgens Pries, Bleeker & Vermande (2008) is klantgericht bouwen alleen 
maar mogelijk als er een balans is tussen de wensen van klanten en de mogelijkheden van de aanbieder.

Relatie overige factoren: Om de wensen van de doelgroep te leren kennen is het doen van marktonderzoek absoluut 
noodzakelijk (Lichtenberg, 2001). Integrale samenwerking is nodig om vooroverleg tussen de partijen mogelijk te maken. 

§4.2  Procesfactoren (PCF)
In deze paragraaf worden de factoren die betrekking hebben op het proces geformuleerd. Aandachtspunten uit 
hoofdstuk 2 en 3 die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben worden samengenomen tot een factor. Vervolgens 
wordt voor iedere factor toegelicht wat bedoeld word, waarom deze van belang is en waar de aanbieder op zou 
moeten letten om aan deze factor te voldoen. Indien relevant zullen per factor de belangrijkste relaties van de factor 
met de overige factoren worden benoemd.

PCF 1: Gedurende het proces wordt integraal samengewerkt 
In figuur 4.10 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de eerste procesfactor (PCF 1) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Aandachtspunten: Factor:
Vraag naar diversiteit § 2.1

PDF 9
Bij het product zijn wensen van 
klanten en mogelijkheden van 
aanbieder in balans

Behoefte aan kleinschaligheid en differentiatie § 2.1

Groter wordende communicatiemogelijkheden § 2.2

Technologische voortgang § 2.2

Groeiende mogelijkheden voor wat betreft communicatie § 2.2

Bij industriele bouwen worden systemen en processen gestandaardiseerd § 3.2
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Figuur 4.10: Formuleren PCF 1

Door verschillende ontwikkelingen, zoals in hoofdstuk 2 beschreven, is het aantal gespecialiseerde partijen sterk 
toegenomen. De strikte scheiding van functies en de vergaande specialisatie, zoals in hoofdstuk 2 besproken, zijn 
een belemmering voor het omgaan met de complexiteit in de bouw. Specialisatie leidt tot afstemmingsproblemen en 
tegengestelde belangen (Horstman, 2005). De potentie van de partijen wordt niet volledig benut voornamelijk doordat 
men in het proces incidenteel samenwerkt en stapsgewijs kwaliteit wordt toegevoegd. Het incidentele karakter 
levert geen goede basis voor betere onderlinge samenwerking simpelweg omdat de partijen waarmee moet worden 
samengewerkt steeds wisselend zijn (Bolte et al., 2004). Een gezamenlijke visie of doel ontbreekt (Bolte, 2008; Hillen, 2000; 
Horstman, 2005). De gebrekkige samenwerking waarin onduidelijkheid heerst over taken en verantwoordelijkheden zorgt 
er voor dat de vraag uit de markt niet optimaal wordt beantwoord (Horstman, 2005). Een integrale aanpak is nodig om 
vernieuwing en verbetering door te kunnen voeren (Pries et al., 2008).

Aandachtspunten: Factor:
Groei van het aantal specialistische partijen § 2.1

PCF 1 Gedurende het proces wordt 
integraal samengewerkt

Sterke fragmentatie, als gevolg van specialisatie § 2.1

Vraag naar geïntegreerde oplossingen § 2.2

Nieuwe mogelijkheden tot samenwerking § 2.2

Bedrijven worden geacht totaaloplossing aan te bieden § 2.2

Vergaande specialisatie in de keten § 2.3

Sterk gefragmenteerde keten § 3.1

Bij traditioneel bouwen gelegenheidscombinatie voor de duur van één project § 3.1

Hoe meer partijen er betrokken zijn, hoe complexer de samenwerking § 3.1

Bij traditioneel bouwen functies sterk gescheiden § 3.1

Partijen werken zelfstandig bij traditioneel bouwen § 3.1

Werken in sterk hiërarchische structuur § 3.1

Wantrouwen tussen partijen in de keten § 3.1

Tegenstrijdige belangen en daardoor competitieve omgangsvormen § 3.1

Ingewikkelde samenwerkingsverband § 3.1

Bij traditioneel bouwen worden kosten op één project afgeboekt § 3.1

Relatief veel faalkosten bij traditioneel bouwen § 3.1

Al vroegtijdig besluiten tot vergaande vorm van samenwerking § 3.2

Partijen zijn onderling sterk afhankelijk § 3.2

Noodzaak tot intensief samenwerken § 3.2

Bij industriele bouwen worden systemen en processen afgestemd § 3.2

Scheidingslijnen tussen de verschillende fases zijn niet zo hard § 3.3

Bijdragen verschillende partijen samenvoegen tot samenhangend productiesysteem § 3.3

Partijen werken integraal samen, zowel tijdens het project als ook voor en na het project § 3.3

Verticale integratie in de keten § 3.3

Proces- en projectmanagement is een gezamenlijke taak § 3.3

Technische en financiële mogelijkheden en consequenties van bepaalde opties tijdig en 
correct kunnen vaststellen

§ 3.3

Tekenprogramma's en administratieve systemen op elkaar af stemmen § 3.3

Geïntegreerde prijsvorming betekent dat op voorhand de prijs voor alle 
keuzemogelijkheden is berekend

§ 3.3

Keuzes die de doelgroep kan maken van te voren goed doordacht § 3.4

Doot het grote aantal partijen en de manier van werken lopen de partijen elkaar geregeld 
voor de voeten

§ 3.5

Kost nog te veel tijd om de keuzes van de klant te vertalen in effecten op de prijs § 3.5

Aanbieder zou alle mogelijke opties van te voren uit moeten werken en vertalen in 
prijzen

§ 3.5

Afstemmen van alle onderdelen van het product tussen alle betrokken partijen § 3.5

Fouten door afstemmingsproblemen § 3.5
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Integrale samenwerking is een manier om de toegenomen complexiteit voor zowel vraag- als ook aanbodzijde weer 
hanteerbaar te maken (Huijbregts, 2003). Door op meer structurele basis met dezelfde partijen samen te werken kan een 
betere onderlinge samenwerking worden bereikt (Bolte, 2008; Bolte et al., 2004; Hacquebord, 2003; Huijbregts, 2010). Integrale 
samenwerking zorgt er voor dat alle partijen gebonden en gecommitteerd zijn aan het project. De problemen die 
de ‘estafette-organisatie’, zoals beschreven in hoofdstuk 3, met zich meebrengt worden daarmee ondervangen 
(Huijbregts, 2003, 2006). Er is sprake van horizontale integratie (Bolte et al., 2004). Partijen streven gezamenlijk naar een 
integrale gebruikskwaliteit (Hillen, 2000). Door werkzaamheden als verkoop, marketing, onderzoek en de ontwikkeling 
van producten te bundelen kan worden samengewerkt als co-makers (Bolte et al., 2004; Hacquebord, 2003; Liebregts et al., 2011; 
Rogers, 2003). Alle betrokken partijen voelen zich partner in een fictief bedrijf dat klanten bedient (Hillen, 2000; Huijbregts, 
2003). Er zijn dus niet direct andere of meer partijen betrokken, maar de rolverdeling is anders (Horstman, 2005). Hoe 
kleiner de partijen zijn, hoe groter de noodzaak tot integrale samenwerking is doordat zij de kosten van bijvoorbeeld 
marktonderzoek niet zelfstandig kunnen dragen (Bolte et al., 2004). De co-makers gedachte zou zelfs doorgetrokken 
kunnen worden naar klanten (Pries et al., 2008). De Lego Group bijvoorbeeld heeft een klantenpanel opgericht waarin 
gebruikers meewerken aan de ontwikkeling van nieuwe producten en toepassingen. Deze manier van werken levert 
voordelen voor zowel vraag- als ook aanbodzijde. Innovaties die ontstaan vanuit klanten zijn per definitie klantgericht 
(Antorini, Muniz, & Askildsen, 2012). De organisatie van de samenwerking is bepalend voor de mate van lerend vermogen 
(Huijbregts, 2010). 

Door integrale samenwerking kunnen klanten beter worden bediend (Bolte, 2008; Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2003). Het 
huisvestingsproces wordt flexibeler, sneller en goedkoper (Bolte et al., 2004; Hillen, 2000; Huijbregts, 2003, 2010; Shah et al., 
2006). Verder is de kans op fouten, vertragingen en coördinatieproblemen lager onder andere doordat het aantal 
overdrachtsmomenten kleiner is (Bolte, 2008; Bolte et al., 2004; Horstman, 2005; Huijbregts, 2003). Kennis en kunde van 
verschillende partijen kan integraal worden toegepast. De partijen zijn onderling afhankelijk van elkaars prestaties 
doordat zowel winst en succes als ook verlies en risico gezamenlijk worden gedragen. De onderlinge afhankelijkheid 
resulteert in een cultuur die draait om samenwerking. De gezamenlijke prestatie gaat boven het individuele belang 
(Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2003). Door op niet hiërarchische wijze samen te werken (verticale integratie) kunnen 
middelen efficiënter worden ingezet, risico beter beheerst worden, rendementen hoger worden en dubbel werk door 
afstemmingsproblemen worden voorkomen (Bolte et al., 2004; Hillen, 2000; Huijbregts, 2003, 2010; Shah et al., 2006). Door de 
langdurige samenwerking kunnen routinevoordelen worden behaald, tussentijdse afstemming is niet langer nodig en 
het proces wordt sneller (Horstman, 2005). 

Het is belangrijk dat de integrale samenwerking gestoeld is op een gezamenlijke visie op de markt (Bolte et al., 2004; 
Hillen, 2000; Pries et al., 2008). Verder moet iedere partij de verantwoordelijkheid nemen voor de eigen bijdrage aan het 
aanbod. De inbreng vanuit de eigen expertise moet al vroeg in het proces worden geleverd om alle opties van te 
voren te kunnen uitwerken en voorzien van een prijskaartje. Eventuele problemen kunnen zo op voorhand al worden 
ondervangen (Huijbregts, 2003). Op voorhand afspraken maken over onder andere de afstemming van taken, inzet van 
middelen, de structuur van het proces en wijze van evaluatie met de betrokken partijen is onmisbaar (Bolte et al., 2004; 
Pries et al., 2008). Het moet duidelijk zijn hoe informatie wordt vastgelegd en tijdig wordt verspreid onder de partijen 
(Lichtenberg, 2001; Pries et al., 2008). Onderlinge transparantie en vertrouwen zijn voor integrale samenwerking onmisbaar 
(Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2003). De bedrijven moeten elkaar onderling in alle openheid op fouten kunnen wijzen, elkaars 
kritiek serieus nemen en behulpzaam zijn om gezamenlijk tot een oplossing te komen (Bolte, 2008; Huijbregts, 2003). 

Een mogelijkheid om de samenwerking vorm te geven is in de vorm van een alliantie, ook wel projectpartnering 
genoemd. Dit is een strategische alliantie tussen een aantal partijen die de bedrijven voor langere tijd aan elkaar 
verbindt (van der Veen & Keizer, 2005). De inzet van een draaiboek (procesmodel) kan een ondersteunend middel zijn 
in de praktijk. In het draaiboek staat opgenomen welke partij, welke taak op welk moment moet doen en waar de 
verantwoordelijkheden liggen. Tevens staan de relaties en afhankelijkheden tussen de losse bijdragen, de belangrijke 
gebeurtenissen en beslismomenten benoemd. Het proces wordt inzichtelijker en beter beheersbaar doordat kritieke 
momenten en deadlines duidelijk zijn (Horstman, 2005). Door, al dan niet online, een aangepaste versie van het draaiboek 
aan klanten te geven met de voor hen relevante zaken krijgen ook klanten een beter inzicht in het verloop van het 
proces. Online zouden alle partijen real time de meest actuele versie kunnen inzien. De inzet van een draaiboek kan 
de communicatie tussen partijen aan de aanbodzijde en de communicatie tussen de aanbieder en klanten verbeteren. 
Een ander hulpmiddel bij integrale samenwerking is de inzet van een Bouwwerk Informatie Model (BIM). Alle partijen 
werken hierbij aan hetzelfde model waardoor alle informatie in één model samenkomt (Cao, Wang, Li, Skitmore, Huang, 
& Zhang, 2015; Huijbregts, 2006; Johansson, Roupe, & Bosch-Sijtsema, 2015; Spekkink, 2006). Informatie wordt via het BIM tijdig en 
precies gedeeld en is daarmee van invloed op het succes van het project (Bryde, Broquetas, & Volm, 2013; Johansson et al., 
2015). Cao et al. (2015) stellen hierbij dat de karakteristieken van het project bepalend zijn voor de mate waarin werken 
met een BIM succesvol kan zijn. Werken met een BIM verkleint volgens Miettinen & Paavola (2014) het aantal fouten 
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en verhoogt zowel de productiviteit als ook de kwaliteit. In de huidige situatie wordt de potentie van een BIM nog niet 
ten volste benut (Cao et al., 2015). Zowel het draaiboek als ook een BIM verhogen de beheersbaarheid van informatie in 
een project (Horstman, 2005).

Relatie overige factoren: Door een geïntegreerde manier van samenwerken wordt communicatie intern en met klanten 
beter en sneller (Horstman, 2005), worden klanten ontzorgt (Bolte et al., 2004), ontstaan mogelijk heden voor vernieuwing 
en flexibilisering, betere afstemming, inzicht in het proces en ontstaat duidelijkheid. De belangrijkste voorwaarden 
om geïntegreerd samen te kunnen werken zijn onderlinge transparantie, gezamenlijk investeren in marktkennis en 
onderling vertrouwen.

PCF 2: Gedurende het proces is er aandacht voor klanten door ze actief te betrekken
In figuur 4.11 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de tweede procesfactor (PCF 2) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.11: Formuleren PCF 2

Gedurende het hele proces moet er aandacht zijn voor de wensen van klanten (Lichtenberg, 2001). Niet het leveringsproces, 
maar de belangen van klanten en het proces dat zij doorlopen zou centraal moeten staan voor de aanbieder (Bolte et al., 
2004; Cuperus, 2003; Horstman, 2005). Door een luisterend oor te hebben voor klanten krijgen zij het gevoel dat zowel voor, 
tijdens en na het project de vragen en opmerkingen gehoord worden. Klanten die weten dat er naar hen geluisterd 
wordt zullen volgens Cuperus (2003) ook eerder de wensen kenbaar maken. 

Nieuwe samenwerkingsvormen, zoals eerder dit hoofdstuk besproken, bieden kansen om de aandacht voor klanten 
te verbeteren door hen het gehele proces actief te betrekken en door te bouwen aan een relatie met klanten. Door 
klanten interactief te betrekken kan de behoefte optimaal worden ingevuld (Bolte, 2008; Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2003, 
2006; Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000; van der Veen, 2006). Klanten krijgen op bepaalde momenten inspraak. 
Wanneer dit is moet duidelijk gecommuniceerd worden en ook buiten deze inspraakmomenten moeten zij actief 
betrokken worden (Hacquebord, 2003; Lichtenberg, 2001). Dit kan onder andere door klanten continu, of minimaal op van 
tevoren bepaalde momenten, op de hoogte te houden over de voortgang van het project. De mogelijkheid om via een 
webcam het bouwproces te volgen zou bijvoorbeeld, naast de reguliere methoden van communicatie, toegevoegde 
waarde kunnen hebben voor klanten (Lichtenberg, 2001). Ook op momenten dat er niet aan bepaalde wensen kan worden 
voldaan moet dit direct met klanten worden besproken. Door klanten actief te betrekken kan eventuele ontevredenheid 
worden voorkomen. 

Relatie overige factoren: Klanten actief betrekken heeft een relatie met het managen van verwachtingen. 

Aandachtspunten: Factor:
Klanten steeds mondiger en kritischer § 2.2

PCF 2
Gedurende het proces is er 
aandacht voor klanten door ze 
actief te betrekken

Klanten hebben duidelijkere eigen mening § 2.2

Groeiende betrokkenheid van klanten § 2.2

Verschuiving van oog hebben voor de wensen van de klant naar kostenreductie en 
efficiëntie door afstoten taken aan commerciële marktpartijen

§ 2.2

Innovatie wordt gezien als verhogen van de efficiëntie § 2.3

Bij innovatie ligt focus slechts op optimalisatie § 2.3

Noodzaak ontwikkeling tot vraaggerichte sector § 2.3

Klanten willen in ieder geval betrokken worden § 2.4

Klanten willen meebeslissen § 2.4

Klanten moeten in korte tijd moet een groot aantal belangrijke beslissingen nemen § 2.4

Klanten willen gehoord worden in hun wensen en behoeften § 2.4

Bij traditioneel bouwen zijn klanten langdurig en intensief betrokken § 3.1

Bij traditioneel bouwen zijn niet de wensen van de klant uiteindelijk bepalend voor de 
mate van keuzevrijheid

§ 3.1

Bij industrieel bouwen klanten niet betrokken § 3.2

Klanten willen serieus genomen worden § 3.3

Intensieve samenwerking tussen vraag- en aanbodzijde § 3.3

Samenwerking met de klant in plaats van werken voor de klant § 3.3
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PCF 3: Gedurende het proces wordt er duidelijk en tijdig gecommuniceerd 
In figuur 4.12 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de derde procesfactor (PCF 3) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.12: Formuleren PCF 3

Door de toegenomen hoeveelheid informatie en complexiteit in de bouw is het risico op afstemmingsproblemen en 
faalkosten hoog (Horstman, 2005; van der Veen, 2006). Het belang van communicatie is daardoor groot. Voor wat betreft 
communicatie kan een onderscheid worden gemaakt tussen communicatie tussen de partijen in de keten onderling 
(afstemming) en communicatie tussen de aanbieder en klanten. Voor conceptueel bouwen zijn beide vereist (Horstman, 
2005). Het is belangrijk alle informatiestromen op voorhand te organiseren. Eventuele problemen zorgen voor 
fouten, meerkosten en vertragingen en dus ontevredenheid bij klanten. Bij conceptueel bouwen zit er al veel van de 
communicatie in het voortraject bij het uitwerken van alle opties (Horstman, 2005; Pries et al., 2008). 

De huidige situatie kenmerkt zich door steeds meer informatie die tussen steeds meer partijen moet worden 
uitgewisseld. Communicatie wordt daarmee ingewikkelder. Door op integrale wijze voor langere tijd samen te werken 
en de keten eenvoudig te organiseren kan communicatie eenvoudiger worden en meer gestructureerd verlopen. 
Informatie moet duidelijk en snel bij de betrokken partijen bekend zijn (Horstman, 2005). 

Klanten zijn doorgaans leken, het is daarom voor hen moeilijk technische tekeningen en het bouwproces te begrijpen. 
Klanten zijn onvoldoende in staat zich een juiste voorstelling te maken van het aanbod en de verwachtingen die zij 
mogen hebben. Het is daarom belangrijk te zorgen dat klanten informatie krijgen aangeleverd die zij begrijpen (Bolte et 
al., 2004; Cuperus, 2003; Hacquebord, 2003; Huijbregts, 2010; Lichtenberg, 2001; Pries et al., 2008). In het voortraject hebben klanten 
behoefte aan informatie over keuzemogelijkheden, kwaliteit en kosten. Deze informatie moet duidelijk maken wat de 
mogelijkheden, beperkingen en consequenties zijn uitgedrukt in tijd en geld (Cuperus, 2003; Lichtenberg, 2001). Aanbieders 
die dit succesvol doen zullen door klanten als aantrekkelijke opties worden beschouwd (Bolte et al., 2004). Informatie 
moet klantgericht worden (Lichtenberg, 2001). Beter overleg is mogelijk indien klanten zaken goed begrijpen (Horstman, 
2005). Communicatie met klanten moet interactief zijn. Het gaat er niet alleen om dat zij de juiste informatie ontvangen, 
maar moeten ook gehoord worden in de reactie op deze informatie (Cuperus, 2003; Huijbregts, 2003). 

Het benutten van de mogelijkheden die de informatietechnologie momenteel bieden is belangrijk (Bolte et al., 2004; 
Hacquebord, 2003; Horstman, 2005). Door gebruik te maken van een gezamenlijk (online) platform kan informatie tussen 
partijen snel gedeeld worden (Horstman, 2005). Een doordachte interne informatie uitwisseling tussen partijen is volgens 
Pries, Bleeker & Vermande (2008) essentieel voor het succes van conceptueel bouwen. Voor wat betreft de communicatie 
naar klanten valt onder andere te denken aan de mogelijkheden rondom virtual reality waardoor klanten al vroegtijdig 
een visuele voorstelling kunnen maken van de huisvestingsoplossing (Bolte et al., 2004; Johansson et al., 2015; Lichtenberg, 
2001). Een visuele voorstelling draagt bij aan de begrijpbaarheid voor vraag- en aanbodzijde onderling (Johansson et al., 
2015). Andere tools om informatie over het product op, voor klanten, begrijpbare wijze over te brengen zijn maquettes, 
perspectieftekeningen, showrooms, brochures, materiaal monsters, video’s, modelwoningen of een vergelijkbaar 
gerealiseerd project (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2003; Lichtenberg, 2001; Pries et al., 2008; Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 
2000). Het samenstellen van een gebouw gaat steeds meer op het kopen van gepersonaliseerde sneakers lijken (Pries 

Aandachtspunten: Factor:
Groeiende mogelijkheden voor wat betreft communicatie § 2.2

PCF 3 Gedurende het proces wordt er 
duidelijk en tijdig gecommuniceerd

Noodzaak tot managen van informatie intern en extern § 2.2

Goede informatie richting klanten noodzakelijk § 2.4

Ontbreekt klanten aan zowel de deskundigheid als ook aan de tijd § 2.4

Vraag- en aanbodzijde spreken niet altijd dezelfde ‘taal’ § 2.4

Klanten begrijpen niet altijd wat de aanbieder bedoelt § 2.4

Niet eenvoudig afspraken te maken tussen klanten en aanbieder dusdanig dat zij beide 
hetzelfde beeld hebben bij het eindresultaat

§ 2.4

Klanten moeten in korte tijd moet een groot aantal belangrijke beslissingen nemen § 2.4

Op voorhand moeten consequenties van keuzes in termen van geld en tijd duidelijk zijn § 3.3

Bij conceptueel bouwen is sprake van een grote hoeveelheid informatie § 3.3

Moet eenduidig en helder vaststaan wat het resultaat moet zijn § 3.3

Er wordt van klanten veel inhoudelijke kennis van de bouw verwacht § 3.5

Reactietijd in contact met klanten te lang § 3.5
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et al., 2008). Om klanten snel van de juiste informatie te kunnen voorzien is het noodzakelijk dat de partijen aan de 
aanbodzijde integraal samenwerken (Huijbregts, 2003). De inzet van de hiervoor genoemde tools is relatief prijzig, door 
integraal samen te werken kunnen dergelijke kosten gezamenlijk worden gedragen (Bolte et al., 2004; Lichtenberg, 2001). 
Een andere tool die kan worden ingezet is het klantbestek. Een klantbestek is anders dan een werkbestek doordat het 
klantbestek zich volledig richt op het leveren van voor klanten begrijpbare informatie. 

Naast de kwaliteit (begrijpbaarheid) van communicatie blijkt ook het medium dat gebruikt wordt van belang te zijn. 
Welk medium geschikt is hangt af van de situatie. Daar waar in de ene situatie een e-mail het juiste medium is, kan 
in een andere situatie een face-to-face gesprek beter zijn. De aanbodzijde moet zich bewust zijn van de verschillende 
beschikbare mediums voor communicatie en in iedere situatie bewust een keuze maken welk medium wordt gebruikt 
(Cuperus, 2003; Jobber & Fahy, 2009). 

Relatie overige factoren: Om tot betere communicatie te komen zijn een integrale manier van werken en een eenvoudige 
organisatiestructuur onmisbaar. Communicatie speelt een rol bij het actief betrekken van klanten (Bolte et al., 2004). 

PCF 4: Gedurende het proces is er vertrouwen 
In figuur 4.13 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de vierde procesfactor (PCF 4) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.13: Formuleren PCF 4

Een goede samenwerking is noodzakelijk voor het hebben van vertrouwen (Johansson et al., 2015). De partijen zullen over 
en weer openheid van zaken moeten geven en elkaar steunen om vertrouwen te kweken (Bolte, 2008; Bolte et al., 2004). 

Het vertrouwen dat klanten op voorhand hebben in de aanbodzijde wordt grotendeels bepaald door het imago van 
de aanbodzijde. Tijdens het proces is het voor het vertrouwen van belang dat beloftes worden waargemaakt. Als 
de werkelijkheid niet overeenkomt met wat klanten op basis van de aangeleverde informatie verwachten schaad dit 
het vertrouwen substantieel. Verwachtingsmanagement is daarom van groot belang. Hoe meer klanten zich serieus 
genomen voelen, hoe hoger het vertrouwen zal zijn (Huijbregts, 2006; Pries et al., 2008). Vertrouwen heeft tevens te maken 
met het geven van openheid van zaken. De communicatie tussen vraag- en aanbodzijde zal beter verlopen naarmate 
het vertrouwen groter is (Cuperus, 2003; Huijbregts, 2003, 2006, 2010). 

Relatie overige factoren: Het vertrouwen is afhankelijk van het imago van de aanbiedende partij. Vertrouwen is 
noodzakelijk voor goede communicatie. 

PCF 5: Gedurende het proces wordt gewerkt met bouwsystemen 
In figuur 4.14 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de vijfde procesfactor (PCF 5) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.14: Formuleren PCF 5

Aandachtspunten: Factor:
Klanten moeten in korte tijd moet een groot aantal belangrijke beslissingen nemen § 2.4

PCF 4 Gedurende het proces is er 
vertrouwen

Bij traditioneel bouwen is er wantrouwen tussen de partijen § 3.1

Bij traditioneel bouwen tegenstrijdige belangen en daardoor competitieve 
omgangsvormen

§ 3.1

Vertrouwen tussen partijen van belang § 3.3

Niet alle afspraken en toezeggingen richting de klant worden nagekomen § 3.5

Het proces is onvoldoende transparant § 3.5

Aandachtspunten: Factor:
Door standaardisatie kan veel geprefabriceerd worden § 3.2

PCF 5 Gedurende het proces wordt 
gewerkt met bouwsystemen

Door standaardisatie wordt werk op de bouwplaats efficiënter en veiliger § 3.2

Deel van de oplossing staat van te voren al vast § 3.3

Door verkorten doorlooptijd kan geld worden bespaard in de uitvoering § 3.3

Door standaardiseren in het product en het proces kunnen de kosten lager § 3.4

Conceptueel bouwen combineert standaardisatie met optimalisatie § 3.4

Door standaardisatie en optimalisatie worden kosten lager en kwaliteit hoger § 3.4
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Ongeveer 70% van de huidige producten is volgens Bolte, Huijbregts & Kruyzen (2004) en Huijbregts (2010) uit te voeren 
met een relatief beperkte hoeveelheid gestandaardiseerde bouwsystemen. Om in de praktijk om te kunnen gaan 
met de complexiteit blijkt er behoefte te zijn aan standaardisatie. Het werken met bouwsystemen is een manier van 
standaardiseren die voor zowel vraag- als ook aanbodzijde voordelen kent. De toepassing van bouwsystemen maakt 
het bieden van keuzevrijheid realiseerbaar in de praktijk (Bolte et al., 2004). Indien men klantgericht wil werken, en dus 
keuzevrijheid aanbiedt, moet de aanbodzijde bijna vanzelfsprekend met bouwsystemen werken (Pries et al., 2008).

Het werken met bouwsystemen zorgt er door het aanbrengen van meer structuur voor dat het huisvestingsproces 
eenvoudiger wordt. Doordat er minder zaken moeten worden afgestemd wordt de kans op fouten kleiner en daarmee 
wordt de kans op tevredenheid onder klanten hoger (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006, 2010). Verder zullen de kosten door 
standaardisatie en structuur lager worden en de kwaliteit hoger (Bolte et al., 2004; Pries et al., 2008). Door prefabricage 
kunnen onderdelen onder optimale omstandigheden worden geproduceerd waardoor de kwaliteit hoger is dan bij 
productie op de bouwplaats. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden voor bouwvakkers in een fabriek beter dan op 
de bouwplaats (Huijbregts, 2003). 

Om te kunnen werken met bouwsystemen en standaardisatie door te kunnen voeren is het noodzakelijk om voor langere 
tijd met dezelfde partijen samen te werken en een gezamenlijke visie te ontwikkelen. Het is verder belangrijk om ook 
het leveringsproces mee te nemen in het proces van standaardisatie. Door de mogelijkheden van informatietechnologie 
te benutten kan het inkoopproces worden gestandaardiseerd en zo nodig worden afgestemd tussen verschillende 
partijen. De belangrijkste opgave ligt in de afstemming van leverings- en verkoopproces. Intensieve samenwerking is 
hierbij onmisbaar (Bolte et al., 2004). 

Relatie overige factoren: Het werken met bouwsystemen hangt nauw samen met een integrale samenwerking tussen 
de betrokken partijen. 

PCF 6: Het proces is beheersbaar
In figuur 4.15 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de zesde procesfactor (PCF 6) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.15: Formuleren PCF 6

Volgens Huijbregts (2003) is er behoefte aan een betere beheersbaarheid van het proces. De uitdaging bij het beter 
beheersbaar maken van het proces komt voort uit het feit dat er veel verschillende partijen betrokken zijn. Integrale 
samenwerking zou in dit opzicht de oplossing kunnen bieden. Daarnaast is iedere klant anders, hier is moeilijk op te 
anticiperen (Huijbregts, 2003). In dit opzicht zou functioneel specificeren uitkomst kunnen bieden. Bij deze manier om 
de behoefte duidelijk te maken wordt het bouwproces opgedeeld in kleinere beheersbare stukken. Het proces wordt 
hierdoor overzichtelijker en beter beheersbaar. 

Een functionele eis wordt omgezet in meerdere prestatie eisen. Als de functionele eis ‘kunnen vergaderen met 25 
personen in verschillende opstellingen’ is, dan wordt deze vertaald in prestatie eisen als; 30 m2, temperatuur gemiddeld 
20°C, nagalmtijd 1 seconde en verlichtingsniveau 500 lux. Om een bepaalde prestatie eis te realiseren zijn in de meeste 
gevallen weer meer partijen nodig. Voor bijvoorbeeld het verlichtingsniveau zijn maatregelen op bouwkundig-, 
installatietechnisch- en interieurniveau nodig. Deze partijen moeten hierbij zelf onderling afstemmen hoe deze eis 
gehaald word. Afstemming is essentieel om een zo hoog mogelijke kwaliteit en beheersbaarheid te bereiken (Spekkink, 
2006). 

Aandachtspunten: Factor:
Klanten zoeken keuzevrijheid § 2.4

PCF 6 Het proces is beheersbaar

Traditioneel bouwen = ‘Full customization’ § 3.1

Bij industriele bouwen worden systemen en processen afgestemd § 3.2

Deel van de oplossing staat van te voren al vast § 3.3

Het proces is betaalbaar § 3.3

Het proces is goed beheersbaar § 3.3

Er is op voorhand nagedacht over de inpassing van iedere keuzevariant in het bouwproces § 3.3

Afstemmingsproblemen i.c.m. inefficiëntie zorgt voor extra kosten § 3.5
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De ‘kwaliteit’ van de eisen is uiteindelijk bepalend voor de mate waarin het proces beheersbaar wordt. Hoe beter de 
kwaliteit, hoe groter het overzicht en hoe beter de beheersbaarheid is (Spekkink, 2006). Kwalitatieve eisen zijn Specifiek, 
Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART). Bepaalde eisen zijn direct duidelijk. De oppervlakte is 
direct uit een tekening te meten. Voor andere eisen is dit ingewikkelder omdat het functionele resultaat van meerdere 
technische eisen afhankelijk is. In deze situaties kan de inzet van een BIM helpen bij de verduidelijking en het managen 
van het proces (Miettinen & Paavola, 2014). 

Relatie overige factoren: Beheersbaarheid draagt bij aan de klantgerichtheid van het aanbod (Pries et al., 2008).

PCF 7: Het proces is snel
In figuur 4.16 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de zevende procesfactor (PCF 7) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.16: Formuleren PCF 7

Snelheid is volgens Bolte (2008), Hillen (2000), Horstman (2005) en Huijbregts (2010) een belangrijke factor voor het succes 
van een bouwproject. Hoe complexer een project is, des te belangrijker het wordt dat alle partijen zich strak aan 
deadlines houden. Vertragingen kosten immers tijd en geld en dragen bij aan de ontevredenheid van klanten. De 
hoeveelheid offertes in combinatie met een gebrek aan stiptheid zorgt in de praktijk voor de nodige vertragingen 
(Horstman, 2005). Een sneller proces tegen lagere kosten levert klantwaarde op (Cuperus, 2003; Huijbregts, 2003). 

Om de snelheid van het proces te verhogen kan, naast het verhogen van de productiviteit, een andere manier van 
samenwerken het proces sneller maken doordat het proces eenvoudiger wordt. Het integreren van alle losse offertes 
van losse partijen is een voorbeeld van snelheid door eenvoud. Het is verder belangrijk dat alle partijen, zowel vraag- 
als aanbodzijde, stipt zijn met het maken van keuzes en het nakomen van afspraken. De aanbieder kan hier invloed op 
hebben door bijvoorbeeld snel voor een offerte te zorgen zodat een klant eerder een beslissing kan maken en vervolgens 
de bouw eerder kan starten. Door bewust te zijn van deze causaliteit en het proces hieromheen te ontwerpen kan de 
snelheid worden verhoogd. Door kritieke activiteiten voor te laten gaan of door activiteiten parallel te laten lopen kan 
tijdswinst worden geboekt. Door het proces te herorganiseren kan de totale doorlooptijd worden verkort. Verder kan 
worden heroverwogen of voor alle activiteiten goedkeuring nodig is van bovenaf. Door de beslissingsbevoegdheid, 
daar waar mogelijk, dichter bij de bewuste partij te leggen kan ook hier tijdswinst worden geboekt (Horstman, 2005). Tot 
slot kan tijdswinst worden geboekt door alle vergunningen al van te voren rond te hebben. Door voor het maximaal 
mogelijke (in de ruimte voor maatwerk) een vergunning aan te vragen kan vertraging worden voorkomen. Indien er 
minder wordt gerealiseerd dan is aangevraagd levert dit immers geen problemen op (Pries et al., 2008).

Relatie overige factoren: Een eenvoudigere organisatievorm en een integrale manier van samenwerken dragen bij aan 
het verhogen van de snelheid in het proces. 

PCF 8: Het proces is inzichtelijk 
In figuur 4.17 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de achtste procesfactor (PCF 8) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Aandachtspunten: Factor:
Klanten op zoek naar snelheid § 2.4

PCF 7 Het proces is snel

Deel van de oplossing staat van te voren al vast § 3.3

Bij conceptueel bouwen wordt de doorlooptijd van een project verkort § 3.3

Conceptueel bouwen combineert standaardisatie met optimalisatie § 3.4

Conceptueel bouwen kost nog te veel tijd in de praktijk § 3.5

Reactietijd in contact met klanten te lang § 3.5
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Figuur 4.17: Formuleren PCF 8

Alle partijen die bij de uitvoering van het project zijn betrokken moeten op de hoogte zijn van de rol die zij zelf 
hebben, wat de taken van andere zijn, wanneer deze worden uitgevoerd en hoe deze taken onderling samenhangen 
of wellicht afhankelijk zijn van andere taken en waar de verantwoordelijkheden liggen (Bolte et al., 2004; Horstman, 2005). 
Doordat alle partijen inzicht hebben in de verschillende aanlooptijden (tijd tussen beslissen en beginnen) kan het 
proces rondom deze kennis worden geoptimaliseerd (Cuperus, 2003). Hierdoor ontstaat onder andere de mogelijkheid tot 
just-in-time- delivery (op het laatste moment leveren) (Hillen, 2000). Een lead-time diagram waarbij alle aanlooptijden, 
bouwhandelingen en kritische momenten in het proces zijn opgenomen kan inzicht bieden en daarmee helpen bij 
de optimalisatie van het proces. Om op dergelijke wijze te kunnen werken is het overigens wel aan te raden met 
bouwsystemen te werken aangezien deze, in tegenstelling tot fabricage op de bouwplaats, vaste aanlooptijden hebben 
(Cuperus, 2003). 

Duidelijkheid vooraf biedt inzicht en zorgt er voor dat er minder afstemming nodig is gedurende het proces. Minder 
afstemming betekent minder kans op faalkosten, vertragingen, fouten en onjuiste informatie. Hoe minder afstemming 
er nodig is, hoe eenvoudiger en overzichtelijker het wordt, hoe minder er fout kan gaan en dus hoe hoger de uiteindelijke 
tevredenheid bij alle betrokkenen zal zijn (Horstman, 2005).

Relatie overige factoren: Door duidelijkheid en inzicht in het proces wordt de organisatie eenvoudiger. 

PCF 9: Het proces is flexibel (procesflexibiliteit)
In figuur 4.18 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de negende procesfactor (PCF 9) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.18: Formuleren PCF 9

De markt is onder invloed van verschillende ontwikkelingen (hoofdstuk 2) continu in beweging. Gedurende het proces 
kan bijsturing gewenst zijn vanuit de vraagzijde. Om blijvend aan te kunnen sluiten op de markt zal het aanbod daarom 

Aandachtspunten: Factor:
Klanten raken het overzicht kwijt § 2.2

PCF 8 Het proces is inzichtelijk

Juridificering van de maatschappij § 2.2

Het ontbreekt klanten aan technische kennis en inzicht in het bouwproces § 2.4

Klanten beginnen doorgaans laat met nadenken over keuzes § 2.4

Klanten beginnen laat met kiezen door gebrekkig inzicht in wat de consequenties hier 
van zijn

§ 2.4

Bij traditioneel bouwen staat de prijs niet van te voren vast § 3.1

Bij traditioneel bouwen zijn het moment van opleveren en de kwaliteit niet op voorhand 
bekend

§ 3.1

Bij industrieel bouwen staan het eindresultaat en de manier om tot dat resultaat te 
komen staan van te voren vast

§ 3.2

Bij industrieel bouwen voor klanten duidelijk wat zij geleverd krijgen en op welke manier § 3.2

Bij industrieel bouwen beperkt inzicht in het bouwproces § 3.2

Conceptueel bouwen is voor klanten overzichtelijk en handelbaar § 3.5

Huidige manier van werken is voor zowel aanbieder als klant onoverzichtelijk § 3.5

Klanten willen tijdens de bouw tussentijds  keuze nog bijstellen, zorgt voor 
afstemmingsproblemen en kost veel tijd en werk

§ 3.5

Tijdsconsequenties a.g.v. afstemming door bijstellen keuze door klanten § 3.5

Aandachtspunten: Factor:
Klanten beginnen doorgaans laat met nadenken over keuzes § 2.4

PCF 9 Het proces is flexibel

Klanten willen later weer terugkomen op keuzes § 2.4

Klanten willen tijdens de bouw tussentijds  keuze nog bijstellen, zorgt voor 
afstemmingsproblemen en kost veel tijd en werk

§ 3.5

Tijdsconsequenties a.g.v. afstemming door bijstellen keuze door klanten § 3.5

Aanbodzijde niet bereid de mogelijkheid te bieden om de keuze van klanten in een later 
stadium nog te laten aanpassen

§ 3.5

Ho
of

ds
tu

k 
4:

 S
uc

ce
sf

ac
to

re
n 

vo
or

 co
nc

ep
tu

ee
l b

ou
w

en



47

flexibel moeten zijn (Bolte et al., 2004; Pries et al., 2008). Procesflexibiliteit biedt in alle fases van het proces ruimte voor het 
maken of de aanpassing van keuzes (Hacquebord, 2003; Huijbregts, 2006; Pries et al., 2008). 

Het bouwproces zou er anders uit moeten komen te zien om procesflexibiliteit te bereiken (Huijbregts, 2003). Het proces 
zou zo moeten zijn ingericht dat klanten op hun keuzes terug kunnen komen (onder andere door voortschrijdend 
inzicht) of te laat kunnen kiezen zonder dat hier planningsproblemen of budgetoverschrijdingen uit voortkomen. Het 
proces moet hiertoe flexibel zijn ingericht en er voor zorgen dat het keuzemoment voor klanten zo laat mogelijk in het 
proces komt te liggen. Ontevredenheid als gevolg van het niet kunnen bijstellen van de keuze of het ‘te snel’ moeten 
maken van keuzes kan hierdoor worden uitgesloten (Hacquebord, 2003; Horstman, 2005; Huijbregts, 2010). Dit is overigens 
niet altijd te realiseren (Bryde et al., 2013). Om procesflexibiliteit te kunnen garanderen is het van groot belang dat hier 
in het ontwerp rekening mee gehouden wordt (Horstman, 2005). Het is essentieel om naar de constructieve aspecten 
en het leidingenverloop te kijken aangezien beide van invloed zijn op de procesflexibiliteit (Lichtenberg, 2001). Door het 
proces beheersbaar te maken wordt de procesflexibiliteit navenant hoger (Huijbregts, 2003). Verder is innovatie nodig, in 
het bijzonder op het gebied van producten die flexibiliteit mogelijk maken . Tot slot is het raadzaam om het logistieke 
proces dusdanig te veranderen dat een zo hoog mogelijke procesflexibiliteit kan worden gegarandeerd. Ook hier de 
toegevoegde waarde van integrale samenwerking. De noodzaak voor procesflexibiliteit neemt alleen maar verder toe 
(Pries et al., 2008).

Relatie overige factoren: Om procesflexibiliteit te kunnen realiseren is het nodig om op integrale manier samen te 
werken. Daarnaast zijn productinnovatie en beheersbaarheid nodig. 

PCF 10: Het proces verschaft duidelijkheid
In figuur 4.19 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de tiende procesfactor (PCF 10) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 
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Figuur 4.19: Formuleren PCF 10

Klanten hebben behoefte aan duidelijkheid (Huijbregts, 2003; Lichtenberg, 2001; Pries et al., 2008). Het is dan ook van belang 
dat de aanbodzijde een duidelijk aanbod aan de doelgroep biedt. Duidelijke communicatie en afstemming met de 
doelgroep zijn hierbij onmisbaar (Horstman, 2005). Klanten moeten duidelijk weten welke keuzemogelijkheden zij 
hebben, welke prijzen aan de keuzes vasthangen, hoe de planning er uit ziet, welke prestaties, specificaties en kwaliteit 
zij mogen verwachten en waar risico, verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden liggen (Bolte, 2008; Cuperus, 2003; 
Huijbregts, 2003, 2010). Duidelijkheid heeft betrekking op de beeldvorming van het gebouw (hoe ziet het er uit) en de 
prestaties van het gebouw. Als vanzelfsprekend zal ook duidelijkheid moeten worden gegeven over de voortgang van 
het project (Lichtenberg, 2001). 

Het bieden van duidelijkheid kan onder andere in de vorm van het bieden van zekerheden. Zekerheid over financiën 
bijvoorbeeld wordt door klanten belangrijk geacht (Huijbregts, 2006; Lichtenberg, 2001). Om financiële zekerheid te kunnen 
bieden is het noodzakelijk dat de aanbodzijde al vroegtijdig een beeld heeft van de stichtingskosten. De cataloguswoning 
dankt zijn populariteit aan de maximale zekerheid over financiën (Lichtenberg, 2001). 

PCF 11: Het proces biedt na afloop nazorg 
In figuur 4.20 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de laatste procesfactor (PCF 11) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Aandachtspunten: Factor:
Aanbodzijde heeft oriëntatie op het aanbieden van capaciteit § 2.1

PCF 10 Het proces  verschaft duidelijkheid

Klanten zijn beter geïnformeerd § 2.2

Noodzaak tot managen van informatie door technologische voortgang § 2.2

Goede informatie richting klanten noodzakelijk § 2.4

Ontbreekt klanten aan zowel de deskundigheid als ook aan de tijd § 2.4

Bij traditioneel bouwen staat de prijs niet van te voren vast § 3.1

Bij traditioneel bouwen zijn het moment van opleveren en de kwaliteit niet op voorhand 
bekend

§ 3.1

Bij traditioneel bouwen zijn consequenties van meer- en minderwerk voor de klant § 3.1

Bij traditioneel bouwen is het uiteindelijke resultaat op voorhand onzeker § 3.1

Bij industrieel bouwen weten klanten van te voren exact wat zij krijgen § 3.2

Bij industrieel bouwen weten klanten wat ze kunnen verwachten voor tijd, geld en risico § 3.2

Bij industrieel bouwen staan het eindresultaat en de manier om tot dat resultaat te 
komen staan van te voren vast

§ 3.2

Bij industrieel bouwen voor klanten duidelijk wat zij geleverd krijgen en op welke manier § 3.2

Bij conceptueel bouwen krijgen klanten op voorhand zekerheid over prijzen § 3.3

Klant geen risico, risico’s voor wat betreft kosten, tijd en kwaliteit liggen daardoor bij de 
aanbieder

§ 3.3

Deel van de oplossing staat van te voren al vast § 3.3

Bij conceptueel bouwen zijn meer- en minderwerk niet een toevallige bijkomstigheid, 
maar integraal onderdeel van het aanbod

§ 3.3

Op voorhand moeten consequenties van keuzes in termen van geld en tijd duidelijk zijn § 3.3

Noodzaak duidelijk verhaal richting klanten § 3.3

Moet eenduidig en helder vaststaan wat het resultaat moet zijn § 3.3

Geïntegreerde prijsvorming betekent dat op voorhand de prijs voor alle 
keuzemogelijkheden is berekend

§ 3.3

Snel duidelijkheid over het effect van keuzes op de totaalprijs richting klanten § 3.3

Onzekerheden worden weg genomen bij klanten door aanbieder § 3.4

Doelgroep wil vooral zekerheid, maar wil daar niet zijn keuzevrijheid voor opofferen § 3.4

Resultaatverplichting aangaan § 3.4

Er wordt van klanten veel inhoudelijke kennis van de bouw verwacht § 3.5

Kost nog te veel tijd om de keuzes van de klant te vertalen in effecten op de prijs § 3.5
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Figuur 4.20: Formuleren PCF 11

Tevreden klanten zijn voor de aanbodzijde van groot belang. Niet alleen doordat zij voor mogelijke omzet in de 
toekomst kunnen zorgen, maar ook omdat zij een waardevolle bron van informatie voor de verbetering van het aanbod 
zijn (Cuperus, 2003). Om deze reden is het dan ook van belang contact te houden met klanten na de oplevering. Volgens 
Lichtenberg (2001) is nazorg voor klanten van invloed op het beeld dat zij overhouden aan het project. Nazorg is tevens 
van invloed op het imago van de aanbieder. 

Door gesprekken met klanten te voeren na afloop van het project wordt belangrijke informatie verkregen (Rongen & 
Houben, 1992). Tevredenheidsonderzoek na afloop van het project wordt in de marketing ‘ad hoc onderzoek’ genoemd 
(Jobber & Fahy, 2009). Klanten leveren op deze manier direct feedback die bruikbaar is voor het aanbod (Shah et al., 2006; Singh 
& Ranchhod, 2004). Om verbeteringen aan het aanbod te kunnen doen is nazorg essentieel (Cuperus, 2003; Pries et al., 2008). 
De leercurve voor de aanbodzijde is afhankelijk van de mate en kwaliteit van de nazorg. Het is dan ook belangrijk dat 
eventuele leerpunten uit de after-sales worden teruggekoppeld aan de partijen die het betreft. Door na de oplevering 
beschikbaar en bereikbaar te blijven voor klanten kunnen zij mogelijk voor de toekomst worden vastgehouden. De 
aanbieder kan hierin ook een actieve rol aannemen door bijvoorbeeld telefonisch contact te zoeken (Cuperus, 2003).

Relatie overige factoren: Nazorg heeft een positief effect op het imago van de aanbieder. Door projectoverstijgende 
samenwerking te combineren met nazorg kan geleerd worden als team. De kwaliteit voor klanten kan hierdoor 
verbeteren. 

§4.3  Organisatiefactoren (OF)
In deze paragraaf worden de factoren die betrekking hebben op de organisatie (de partijen die bij het aanbod betrokken 
zijn) geformuleerd. Aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben worden 
samengenomen tot een factor. Vervolgens wordt voor iedere factor toegelicht wat bedoeld word, waarom deze van 
belang is en waar de aanbieder op zou moeten letten om aan deze factor te voldoen. Indien relevant zullen per factor 
de belangrijkste relaties van de factor met de overige factoren worden benoemd.

OF 1: De aanbieders zijn innovatief
In figuur 4.21 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de eerste organisatiefactor (OF 1) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Aandachtspunten: Factor:
Klanten zijn een bijzonder waardevolle bron van informatie § 2.3

PCF 11 Het proces biedt na afloop nazorg
Innovaties ontstaan door input van klanten § 2.3

Aanvullende diensten van belang bij invulling huisvestingsvraagstuk § 2.4

Niemand neemt de verantwoordelijkheid § 3.5
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Figuur 4.21: Formuleren OF 1

Er is momenteel geen methode om het innovatief vermogen van een bedrijfstak eenduidig vast te stellen. Hier ligt 
dan ook een uitdaging. Als indicator kan worden gekeken naar het percentage van de omzet die wordt geïnvesteerd in 
innovatie. Innovatie in de bouwsector richt zich voornamelijk, zo niet uitsluitend, op het verbeteren van de efficiëntie. 
Er wordt gezocht naar manieren om kosten uit te sparen en de omzet te vergroten. De focus op kostenreductie 
en efficiëntie is een logisch gevolg van het feit dat concurrentie plaatsvindt op uitsluitend prijs. Er is sprake van 
optimalisatie en niet van innovatie. Innovatie in de bouw heeft daarnaast een incidenteel karakter. Doordat innovatie 
als managementvraagstuk wordt gezien wordt in de praktijk de stap naar strategisch beleid en de toewijzing van de 
benodigde middelen niet genomen (Bolte et al., 2004).

Innovatie moet plaatsvinden op structurele basis om blijvend zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de aldoor 
veranderende wensen van klanten (Bolte et al., 2004; Horstman, 2005; Huijbregts, 2010). Een belangrijke voorwaarde voor 
innovatie is dat binnen de aanbodzijde voldoende ruimte aan ondernemerschap wordt geboden. Innovatie moet 
integraal in alle lagen van het bedrijf de prioriteit hebben. Bij de aanbodzijde moet een zekere nieuwsgierigheid aanwezig 
zijn om op zoek te gaan naar kansen om ontwikkelingen in de markt aan te grijpen om nog beter in te kunnen spelen 
op de veranderende vraag (Bolte et al., 2004). Denken in prestaties in plaats van in technische eisen, ook wel functioneel 
specificeren genoemd, is volgens Spekkink (2006) een voorwaarde voor innovatie. De aanbodzijde moet zich verder 
realiseren dat innoveren verantwoordelijkheden met zich mee brengt (Spekkink, 2006). Innovatie komt doorgaans niet 
spontaan op gang, integrale samenwerking kan dit proces op gang helpen. Als bedrijven uit verschillende specialismen 
integraal samenwerken, ontstaat een perfect klimaat waarin voor innovatie als gevolg van de noodzaak tot onderlinge 
afstemming . Laforet (2008), Olavarrieta & Friedmann (2008) en Zhou, Brown & Dev (2009) stellen dat hoe innovatiever 
een bedrijf is, hoe beter de marktprestaties van dat bedrijf zijn. 

Momenteel zit er nog een gat tussen productinnovatie en marktintroductie. Om dit te overbruggen is een zekere 
mate van durf aan de aanbodzijde nodig. De volgende stap is dat er mensen moeten zijn die als eerste op het aanbod 
willen ingaan. Voor informatie over welk type mensen dit is en hoe dit in zijn werk gaat wordt verwezen naar het boek 
‘diffusion of innovation’ waarin de volledige theorie over de marktintroductie van innovaties nader wordt toegelicht. 

Relatie overige factoren: Integrale samenwerking is een belangrijke aanjager van innovatie. 

OF 2: De aanbieders werken in een eenvoudige organisatievorm samen 
In figuur 4.22 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de tweede organisatiefactor (OF 2) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Aandachtspunten: Factor:
Aanbodzijde komt niet met revolutionair innovatieve producten § 2.1

OF 1 De aanbieders zijn innovatief

Innovatie van het aanbod zou zich moeten richten op het ontwikkelen van een nieuwe 
aanbodstrategie

§ 2.1

Globalisering dwingt bedrijven zich te ontwikkelen tot innovatieve  bedrijven § 2.2

Wordt belangrijker te investeren in innovatie en kennis § 2.2

Bedrijven worden geacht totaaloplossing aan te bieden § 2.2

Vraag naar innovatie neemt toe § 2.2

Ontwikkelingen geven impuls aan innovatie § 2.2

Innovatie is nodig § 2.2

Innovatie gaat niet uitsluitend over het aanbieden van nieuwe producten § 2.3

Innovatie is dus vernieuwing van zowel product, proces als ook de organisatie § 2.3

De Nederlandse bouwsector innoveert niet op de juiste manier of op de juiste onderdelen § 2.3

Ontbreken van het totaaloverzicht voor wat betreft innovatie § 2.3

Innovatie vindt sterk gefragmenteerd plaats § 2.3

Aanbodzijde bezig met kijken naar wat men allemaal nog meer kan in plaats van wat de 
klant wil en hoe dat bereikt kan worden

§ 2.3

Bewerking markt nodig alvorens zij voor innovatie open staat § 2.3

Gat tussen de innovatie van een product en de uiteindelijke introductie in de markt § 3.5
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Figuur 4.22: Formuleren OF 2

Momenteel zijn de partijen in de keten op complexe wijze georganiseerd (Bolte et al., 2004). Veel van de problemen in 
de huidige situatie komen direct of indirect voort uit de gebrekkige organisatie (Horstman, 2005). Door de groei van het 
aantal specialistische partijen is beheersing van het proces nagenoeg onmogelijk. Het aantal soorten documenten 
dat bijvoorbeeld nodig is om het proces te doorlopen kan oplopen tot 150 of meer. Om op effectieve wijze een 
klantvriendelijke oplossing te kunnen bieden is het nodig de keten eenvoudiger te organiseren (Bolte et al., 2004). Volgens 
Horstman (2005) vormt de huidige organisatie van de keten de belemmering voor het slagen van conceptueel bouwen.

Een eenvoudigere organisatie kan worden bereikt door het terug brengen van het aantal partijen (Horstman, 2005; Huijbregts, 
2003). Dit kan onder andere door het onderbrengen van verschillende specialismen in een nieuw overkoepelend orgaan. 
Afbouwbedrijf Nederland BV is een voorbeeld waarbij alle specialistische bedrijven die bij de afbouw zijn berokken 
samen zijn gebracht tot één nieuw bedrijf. Administratieve ondersteuning is hierbij onmisbaar (Lichtenberg, 2001). Door 
een eenvoudige organisatie in de keten kan een helder en eenvoudig proces ontstaan hetgeen voor zowel vraag- als 
aanbodzijde van belang is (Cuperus, 2003).

Relatie overige factoren: Het gebruik van bouwsystemen en standaardisatie dragen bij aan de vereenvoudiging van de 
organisatie in het proces (Huijbregts, 2003). 

OF 3: De aanbieders werken aan een goed imago
In figuur 4.23 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de derde organisatiefactor (OF 3) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.23: Formuleren OF 3

De bouwsector heeft momenteel een slecht imago. Door onverwachte faalkosten lijkt de sector niet betrouwbaar en 
groeit de ontevredenheid onder klanten (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006; van der Veen, 2006). Het voorkomen van onverwachte 
faalkosten is essentieel voor het verbeteren van het imago. Een imago is doorgaans kwetsbaar. Indien niet aan wensen 
kan worden voldaan schaadt dit direct het imago van de aanbieder. Het imago wordt voor het grootste deel bepaald 
door de werknemer met wie klanten direct contact hebben binnen het bedrijf. De aanbodzijde zal in deze werknemers 
moeten investeren om zeker te stellen dat zij kwaliteit leveren en daarmee positief bijdragen aan het imago (Bansal, 
Mendelson, & Sharma, 2001; Lings, 2004). Het imago wordt tevens bepaald door de mate waarin de aanbiedende partij zijn 
capaciteiten benut ten dienste van klanten. Hoe meer de aanbodzijde zich inzet voor klanten, hoe beter het imago 
zal zijn (Cuperus, 2003). Het imago is van invloed op het succes van innovaties en de marktprestaties van het bedrijf 
(Olavarrieta & Friedmann, 2008). 

Om het imago te verbeteren moeten partijen zich transparant opstellen. Een transparante houding richting klanten 
gedurende het gehele proces zal een deel van het wantrouwen doen verdwijnen en het imago verbeteren (Bolte et 
al., 2004; Huijbregts, 2003; Pries et al., 2008; Spekkink, 2006; Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000). Het imago heeft onder 
meer te maken met herkenbaarheid (Bolte et al., 2004; van der Veen, 2006). Door de inzet van marketingtechnieken kan het 
gewenste beeld worden overgebracht naar klanten. Naamsbekendheid kan worden verkregen door de inzet van image 
building en branding. Een bedrijf kan hierdoor proactief aan het eigen imago bouwen (Cuperus, 2003; Huijbregts, 2010; Jobber 
& Fahy, 2009; Liebregts et al., 2011; van der Veen, 2006). Tot slot is eerlijke en duidelijke communicatie van belang voor een goed 
imago. Door onduidelijkheid ontstaat wantrouwen onder klanten (Lichtenberg, 2001). Uitleg over waarom iets niet kan 
helpt ontevredenheid en afbreuk aan het imago voorkomen (Pries et al., 2008).

Naast het imago van de aanbieder kan ook gedacht worden aan het imago van het aanbod. ‘Positioning’ is een 
marketingprincipe dat het aanbod positioneert als een merk. Het idee is dat als potentiële klanten een bepaalde 

Aandachtspunten: Factor:
Nieuwe organisatievormen ontstaan § 2.2

OF 2
De aanbieders werken in een 
eenvoudige organisatievorm 
samen

Hoe meer partijen er betrokken zijn, hoe complexer de samenwerking § 3.1

Keuzevrijheid heeft invloed op interne organisatie en organisatie van samenwerking 
tussen aanbieder en klant

§ 3.5

Aandachtspunten: Factor:
Klanten kunnen zich kritisch opstellen door beschikbare aanbod § 2.4

OF 3 De aanbieders werken aan een 
goed imagoReputatie opbouwen als bedrijf in plaats van als sector § 3.3
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behoefte hebben direct aan een bepaald merk zullen denken. Het aanbod wordt geassocieerd met een bepaalde 
doelgroep en behoefte. Een voorbeeld is Coca Cola light voor vrouwen en Coca Cola Zero voor mannen. Het product 
krijgt een bepaald karakter dat aansluit bij een specifieke doelgroep (Jobber & Fahy, 2009). Hoe meer men zich verbonden 
voelt met een product hoe sneller zij tevreden zullen zijn. Door klanten bijvoorbeeld co-maker van het aanbod te 
maken zullen zij in plaats van te klagen eerder mogelijke problemen aanpakken (Rogers, 2003). De sterkte van het merk 
dat is opgebouwd is van invloed op de prijs die daar aan kan worden gekoppeld (Jobber & Shipley, 2010). 

Relatie overige factoren: De inzet van marketingtechnieken, een proactieve houding en duidelijkheid richting klanten 
dragen in positieve zin bij aan het imago van de aanbieder. 

OF 4: De aanbieders zijn proactief
In figuur 4.24 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de vierde organisatiefactor (OF 4) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.24: Formuleren OF 4

In de huidige situatie zijn aanbieders reactief waarbij er wordt gereageerd op initiatief van de vraagzijde. Het is volgens 
Bolte, Huijbregts & Kruyzen (2004) en van der Veen (2006) noodzakelijk voor de bouwsector om een proactieve houding 
aan te nemen. Proactief zijn heeft onder andere te maken met de inrichting van het proces. Door een proactieve 
houding aan te nemen wordt het proces op voorhand doordacht en vastgesteld en zijn de inspraakmomenten voor 
alle partijen duidelijk (Pries et al., 2008). De aanbodzijde moet niet afwachten en reageren op wat gaat komen, maar 
vooruitdenken en anticiperen om in te kunnen spelen op maatschappelijke veranderingen. Een dergelijke houding zou 
een logisch gevolg kunnen zijn van het voeren van een proactieve marketingstrategie (Hillen, 2000). Volgens Frambach et 
al. (2003) is een proactieve houding het gevolg van een klantgerichte houding. Een focus op de concurrentie, in plaats 
van op klanten, resulteert in een reactieve houding. 

OF 5: De aanbieders zijn klantvriendelijk
In figuur 4.25 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de vijfde organisatiefactor (OF 5) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.25: Formuleren OF 5

Klantvriendelijkheid levert meerwaarde op voor klanten (Pries et al., 2008). Klantvriendelijkheid heeft onder andere te 
maken met communicatie, een actieve betrokkenheid en begeleiding van klanten. Het gaat er om dat de interactie 
met klanten er volledig op gericht is hen tevreden te stellen en zo goed mogelijk te bedienen. Klanten staan centraal 
(Cuperus, 2003; Spekkink, 2006). 

OF 6: De aanbieders hebben een open- en op samenwerking gerichte bedrijfscultuur 
In figuur 4.26 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de zesde organisatiefactor (OF 6) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Aandachtspunten: Factor:
Reactieve houding van de sector § 2.1

OF 4 De aanbieders zijn proactief

Actieve houding van marktpartijen § 2.2

Bij traditioneel bouwen ligt initiatief bij de vraagzijde § 3.1

Bij traditioneel bouwen is sprake van een reactieve houding van de aanbodzijde § 3.1

Aanbieder weet wat hij aan inspanning moet leveren om resultaat te behalen § 3.2

Bij industrieel bouwen ligt initiatief bij de aanbodzijde § 3.2

Aanbodzijde komt actief met aanbod § 3.2

Actieve houding aanbodzijde: moet zich actief verdiepen in de klant § 3.3

Aanbieder neemt het initiatief en komt actief met een aanbod § 3.4

Aandachtspunten: Factor:
Ontbreekt klanten aan zowel de deskundigheid als ook aan de tijd § 2.4

OF 5 De aanbieders zijn klantvriendelijk
Klanten kunnen zich kritisch opstellen door beschikbare aanbod § 2.4

Klanten willen persoonlijke benadering § 2.4

Intensieve samenwerking tussen vraag- en aanbodzijde § 3.3
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Figuur 4.26: Formuleren OF 6

In de huidige situatie is de heersende bedrijfscultuur een probleem (Bolte et al., 2004). De angst voor verandering in het 
bijzonder (Horstman, 2005; Pries et al., 2008). Ook de traditionele houding van ‘de één zijn winst is de ander zijn verlies’ 
zorgt voor problemen (Huijbregts, 2003). Een omslag naar een cultuur die op openheid en samenwerking is gericht blijkt 
noodzakelijk (Hillen, 2000). Een open cultuur waarbinnen ruimte is om te leren is van belang (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 
2003; Pries et al., 2008). 

Om een open cultuur te bereiken is onderlinge afstemming van werkwijzen en bijvoorbeeld administratieve systemen 
noodzakelijk. Op deze manier worden tevens dubbel werk en onderlinge uitwisselingsproblemen voorkomen. 
Communicatie en onderlinge betrokkenheid tussen bedrijven dragen bij aan een open cultuur. Partijen moeten 
betrokken zijn bij elkaar, onderling willen meedenken en elkaar in alle openheid op fouten kunnen wijzen (Huijbregts, 
2003). Voor wat betreft de samenwerkingscultuur zouden partijen zich moeten richten op het collectief zo goed 
mogelijk invullen van de huisvestingsvraag (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2003, 2010). Tezamen moeten de partijen als één 
partij richting een klant treden. Niet alleen tussen bedrijven, maar ook intern in bedrijven moet sprake zijn van een 
samenwerkingscultuur. Een grotere betrokkenheid onder werknemers kan zorgen voor extra inzet van werknemers en 
onderling draagvlak. Werkzaamheden kunnen hierdoor sneller klaar zijn (Horstman, 2005). 

Relatie overige factoren: De cultuur kan een bijdrage leveren aan de snelheid van het proces. Communicatie en integrale 
samenwerking kunnen een positief effect hebben op de bedrijfscultuur. 

OF 7: De aanbieders hebben een lange termijnvisie 
In figuur 4.27 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de zevende organisatiefactor (OF 7) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.27: Formuleren OF 7

In de huidige situatie wordt er gewerkt vanuit de gedachte dat ieder project uniek is en daarom ook een unieke aanpak 
behoeft (Bolte et al., 2004). Er wordt van project tot project gedacht en de nadruk ligt op rendement op korte termijn. Het 
is noodzakelijk om een projectoverstijgende visie te ontwikkelen en vanuit die visie het aanbod te ontwikkelen. Zo kan 
succes op lange termijn worden behaald en is er bovendien sprake van een leercurve die verder gaat dan een enkel 
project (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2010; van der Veen, 2006). Daar waar er bij een eenmalig project slechts sprake van slagen 
of falen kan zijn, is er bij een projectoverstijgende strategie ruimte om op basis van ervaringen verbeteringen door te 
voeren in een volgend project. De levenscyclus van de aanbodstrategie wordt langer dan een enkel project. Hierdoor 
kunnen schaalvoordelen op gebied van tijd, geld en kwaliteit worden behaald (Bolte et al., 2004).

Voor het leerproces is het belangrijk om regelmatig te evalueren (Horstman, 2005; Huijbregts, 2003). Daarnaast kan integrale 
samenwerking een belangrijke rol spelen bij de omschakeling van denken op korte-, naar denken op lange termijn. Voor 
deze omschakeling is het verder noodzakelijk dat de focus verschuift van het succesvol maken van een project naar 
het tevredenstellen van de doelgroep. Bij een aanbodstrategie die voor één project gebruikt wordt zitten problemen 

Aandachtspunten: Factor:
Proces- en projectmanagement is een gezamenlijke taak § 3.3

OF 6
De aanbieders hebben een open- 
en op samenwerking gerichte 
bedrijfscultuurIntensieve samenwerking tussen vraag- en aanbodzijde § 3.3

Aandachtspunten: Factor:
Meer oog voor de toekomstwaarde § 2.1

OF 7 De aanbieders hebben een lange 
termijnvisie

Rekening houden met levensduur van het gebouw § 2.2

In ontwerpstadium rekening houden met hergebruik § 2.2

Bij traditioneel bouwen gelegenheidscombinatie voor de duur van één project § 3.1

Bij traditioneel bouwen worden kosten op één project afgeboekt § 3.1

Werken vanuit een vast projectteam § 3.2

Projectoverstijgende aanbodstrategie § 3.2

Kosten voor de ontwikkeling worden over meerdere projecten verdeelt § 3.2

Bij conceptueel bouwen wordt gewerkt in vaste projectteams § 3.3

Conceptueel bouwen is een projectoverstijgende aanbodstrategie § 3.3

Werken in projectoverstijgende teams leidt tot beter eindresultaat § 3.4

Ho
of

ds
tu

k 
4:

 S
uc

ce
sf

ac
to

re
n 

vo
or

 co
nc

ep
tu

ee
l b

ou
w

en



54

die horen bij een eerste keer. Door de aanbodstrategie voor langere termijn te gebruiken kan er sprake zijn van een 
leercurve waardoor ieder opvolgend project beter wordt (Bolte et al., 2004).

Ook voor wat betreft het gebouw zelf zal op lange termijn moeten worden nagedacht. De focus moet op de levensduur 
van het gebouw komen te liggen. Functioneel specificeren en het denken in prestaties kan hierbij een rol spelen doordat 
de focus komt te liggen op de partijen die betrokken zullen zijn gedurende de levenscyclus van het gebouw. Ook de 
visie op investeringen kan door de levensduurbenadering (lange termijn) veranderen. Het is niet langer uitsluitend 
het doel om de initiële investering zo laag mogelijk te houden. Kosten moeten worden geoptimaliseerd over de totale 
levensduur van het gebouw (Huijbregts, 2010; Spekkink, 2006). 

Relatie overige factoren: Het kunnen hebben van een lange termijnvisie hangt samen met de noodzaak tot integrale 
samenwerking op lange termijn en het werken met bouwsystemen.

OF 8: De aanbieders concurreren op prijs-kwaliteitverhouding
In figuur 4.28 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de achtste organisatiefactor (OF 8) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.28: Formuleren OF 8

Er is een omslag nodig ten opzichte van de huidige situatie waarin concurrentie uitsluitend op prijs plaatsvindt. 
Concurrentie zou plaats moeten vinden op het aanbieden van eigen onderscheidende producten met een betere 
kwaliteit dan de concurrentie (Bolte et al., 2004). Het gaat niet langer over het leveren van een dienst tegen een zo laag 
mogelijke prijs, maar om het leveren van een prestatie (Spekkink, 2006). 

Het is belangrijk dat een duidelijke concurrentiestrategie wordt gekozen (Pries et al., 2008). Voor de concurrentiepositie 
zijn de organisatie en technische uitwerking van het aanbod van belang (Hillen, 2000). Concurrentie op prijs heeft een 
negatief effect op de samenwerking tussen partijen (Bolte et al., 2004). Een aanbieder die de wensen van de doelgroep 
centraal stelt en efficiënt kan bouwen heeft een bijzonder sterke concurrentiepositie (Cuperus, 2003). 

Om te kunnen concurreren op prijs-kwaliteitverhouding is het belangrijk dat het aanbod invulling geeft aan zowel 
de uitgesproken als ook de latente behoefte. Verder moet het aanbod continu worden bijgestuurd naar aanleiding 
van ontwikkelingen in de markt (Bolte, 2008; Bolte et al., 2004; Spekkink, 2006; van der Veen, 2006). Het denken in prestaties, of 
kwaliteit, is een belangrijk uitgangspunt voor het bieden van een optimale verhouding tussen prijs en kwaliteit (Spekkink, 
2006). Dit is overigens geen nieuw principe, al in 1992 werd er gesproken over de prestatieconceptgedachte (Rongen 
& Houben, 1992). Denken in functies sluit aan bij integraal samenwerken. Functioneel specificeren is omschrijven wat 
een gebouw moet kunnen doen, in plaats van het stellen van technische eisen (Hillen, 2000; Spekkink, 2006). Functionele 
specificaties zijn oplossing ongebonden, meetbaar, controleerbaar en hebben betrekking op het gebruik van het 
gebouw. Hoe de oplossing er precies uit komt te zien blijft op voorhand onduidelijk. Door functioneel te specificeren 
wordt de aanbodzijde uitgedaagd met een zo optimaal mogelijk aanbod te komen zonder de oplossing op voorhand 
al te geven. In de huidige situatie definieert de vraagzijde niet alleen het ‘wat’ maar ook het ‘hoe’ waardoor de 
aanbodzijde de kennis en kunde onvoldoende kwijt kunnen en er geen ruimte is voor innovatie. Als bijna logisch gevolg 
vindt concurrentie plaats op prijs. Volgens Spekkink (2006) zou het beter zijn als de vraagzijde alleen het ‘wat’ definieert 

Aandachtspunten: Factor:
Toename in de concurrentie § 2.2

OF 8 De aanbieders concurreren op 
prijs-kwaliteitverhouding

Onderscheiden van de concurrentie op ander vlak dan techniek § 2.2

Verschuiving van oog hebben voor de wensen van de klant naar kostenreductie en 
efficiëntie door afstoten taken aan commerciële marktpartijen

§ 2.2

Bij traditioneel bouwen concurrentie op de laagste prijs § 3.1

Concurrentie op prijs garandeert niet altijd de hoogste kwaliteit § 3.1

Focus op kosten zorgt er voor dat de klant soms uit beeld verdwijnt § 3.1

Focus op eindresultaat en exploitatiekwaliteit § 3.3

Vrijheid waarmee klanten kunnen kiezen is van invloed op de prijs van het concept § 3.3

Concurrentie op verhouding tussen prijs en kwaliteit en onderscheidende producten § 3.3

Schaalvoordelen uit seriematige productie § 3.3

Individuele wensen van klanten § 3.3

Conceptueel bouwen concurreert op basis van prijs-kwaliteit verhouding § 3.4
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en het ‘hoe’ overlaat aan de aanbodzijde. Hierdoor ontstaat ruimte voor de aanbodzijde om de kennis en kunde in 
te brengen in het aanbod (Huijbregts, 2003; Spekkink, 2006). Concurrentie kan plaatsvinden op prijs-kwaliteitverhouding 
(Huijbregts, 2006; Spekkink, 2006). Onderdeel van de geboden kwaliteit is een duidelijke informatievoorziening (Bolte et al., 
2004; Horstman, 2005).

OF 9: De aanbieders bieden ruimte voor ondernemerschap en groei aan medewerkers
In figuur 4.29 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de negende organisatiefactor (OF 9) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.29: Formuleren OF 9

In de huidige situatie is weinig ruimte voor ondernemerschap. De schuld voor fouten wordt bij andere partijen 
neergelegd waardoor de noodzaak tot innovatie lijkt te ontbreken. Deze afschuifcultuur zal doorbroken moeten worden 
(Bolte et al., 2004).
 
Het bieden van ruimte voor ondernemerschap is voor innovatie van essentieel belang (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2003; van 
der Veen, 2006). Ondernemerschap blijkt nodig voor het doorbreken van routines en opvattingen die vaak lange tijd in het 
bedrijf hebben geheerst (Bolte et al., 2004). Het is van belang dat er een innovatief klimaat heerst binnen het bedrijf (Cooper, 
2011). Bedrijven moeten bereid zijn om aan hun werknemers voldoende ruimte te bieden voor creativiteit, diversiteit 
en ondernemerschap. Door in de beoordeling en beloning (onder andere erkenning) van de ideeën van werknemers 
rekening te houden met dergelijke kwaliteiten kunnen deze competenties actief worden bevorderd (Bolte et al., 2004; 
Cooper, 2011). Mensen willen van nature innoveren, maar moeten hiertoe wel ruimte en prikkels krijgen, onderlinge 
steun onder werknemers is daarom van belang (Huijbregts, 2003, 2006). Tot slot is het van belang dat ondernemerschap in 
alle lagen van het bedrijf voldoende ruimte krijgt (Bolte et al., 2004).

OF 10: De aanbieders beschikken over de juiste competenties
In figuur 4.30 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de tiende organisatiefactor (OF 10) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.30: Formuleren OF 10

Projecten veranderen. Door deze veranderingen zijn er andere competenties, kennis en vaardigheden nodig. 
In het algemeen worden projecten kleiner en worden communicatieve en managementcompetenties, zoals 
procesmanagement, steeds belangrijker (Hillen, 2000; Pries et al., 2008). De competenties waarover een bedrijf beschikt 
in combinatie met het beeld van de toekomstige huisvestingsvraag zijn bepalend voor het beleid dat het bedrijf zou 
moeten voeren. 

In de eerste plaats is het belangrijk dat de bedrijven aan de aanbodzijde over zelfkennis beschikken. Het doen van een 
SWOT-analyse om de sterktes en zwaktes van het bedrijf te identificeren kan hiertoe een nuttige eerste stap zijn (Cuperus, 
2003). In de tweede plaats is het van belang dat men in staat is om constructief en kritisch naar de eigen processen 
en prestaties te kijken. Wanneer een bedrijf zelfkritisch is, is er ruimte voor verbetering en vernieuwing waardoor er 
ruimte ontstaat voor innovatie. Verder is het hebben van een helikopterview van belang om knelpunten op alle niveaus 
te kunnen waarnemen en het groter geheel en samenhang te zien. Het is verder belangrijk dat het bedrijf open staat 
voor een andere inrichting van het proces of het wijzigen van de eigen organisatievorm (Bolte et al., 2004). Competenties 
op vlak van risicomanagement, marketing en contractmanagement zijn eveneens onmisbaar (Pries et al., 2008). 

Aandachtspunten: Factor:
Management competenties steeds belangrijker § 2.2

OF 10 De aanbieders beschikken over de 
juiste competenties

Open staan om te leren vanuit andere sectoren § 2.3

Klanten willen persoonlijke benadering § 2.4

Proces- en projectmanagement is een gezamenlijke taak § 3.3

Aandachtspunten: Factor:
Globalisering dwingt bedrijven zich te ontwikkelen tot innovatieve  bedrijven § 2.2

OF 9
De aanbieders bieden ruimte voor 
ondernemersschap en groei aan 
medewerkers

Wordt belangrijker te investeren in innovatie en kennis § 2.2

Ruimte voor ondernemerschap en groei bieden aan werknemers § 2.3

Innovatie is dus vernieuwing van zowel product, proces als ook de organisatie § 2.3
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Voor klanten gaat het type bedrijf een steeds grotere rol spelen (Bolte et al., 2004). Klanten zijn op zoek naar een organisatie 
die volledig op samenwerking is gericht. De belangrijkste veranderingen die nodig zijn ten opzichte van de huidige 
situatie zijn ontschotting in de organisatie, open communicatie en de juiste ondersteuning van ICT (Huijbregts, 2003). 

OF 11: De aanbieders managen de verwachtingen
In figuur 4.31 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de elfde organisatiefactor (OF 11) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.31: Formuleren OF 11

In de huidige situatie zorgen tegenvallende kwaliteit, onvoorziene meerkosten, tijdsoverschrijdingen en de extra 
inspanning bij klanten voor ontevredenheid. Klanten blijken bepaalde verwachtingen te hebben waarvan de aanbodzijde 
al dan niet op de hoogte is. Wanneer deze verwachtingen niet worden waargemaakt, los van of deze terecht zijn, leidt 
dit tot ontevredenheid onder klanten. Wie hier debet aan is maakt voor klanten niet uit (Bolte et al., 2004; Horstman, 2005). 
Deze problemen kunnen grotendeels worden ondervangen door de verwachtingen actief te managen (Bolte et al., 2004; 
Huijbregts, 2003, 2010). Verwachtingsmanagement wordt in Nederland sporadisch toegepast (Pries et al., 2008). 

Door als aanbieder te sturen op wat klanten kunnen en mogen verwachten kan een groot deel van de ontevredenheid 
worden voorkomen. Dit niet in de laatste plaats doordat de verwachtingen onder klanten via deze weg voor de aanbieder 
duidelijk worden (Bolte et al., 2004). Meer- en minderwerk is niet per definitie negatief, dat dit doorgaans wel op deze 
manier door klanten wordt ervaren komt doordat dit onverwachts komt. Door op voorhand duidelijk te communiceren 
dat meer- en minderwerk gelijk staat aan kiezen en wat de eventuele gevolgen zijn worden de verwachtingen van 
klanten gestuurd. Meer- en minderwerk (kiezen) is integraal onderdeel van conceptueel bouwen (Huijbregts, 2003). Ook 
ontevredenheid doordat klanten vinden dat zij te lang op antwoord moeten wachten kan worden voorkomen door op 
voorhand de verwachtingen rondom reactietijden te managen (Pries et al., 2008). Op het moment dat de aanbodzijde de 
verwachtingen actief managet is het belangrijker dan ooit om deze verwachtingen ook daadwerkelijk waar te maken, 
anders zal de teleurstelling alleen maar groter zijn (Bolte et al., 2004). 

Een belangrijke tool voor het managen van verwachtingen is de inzet van marketingtechnieken (Bolte et al., 2004). 
Communicatie is van essentieel belang bij verwachtingsmanagement. Wanneer informatie duidelijk is begrijpen vraag- 
en aanbodzijde elkaar op dezelfde manier en kunnen verkeerde verwachtingen worden voorkomen (Lichtenberg, 2001). 
Een mogelijk gevaar voor wat betreft verwachtingsmanagement is de wijze waarop soms marktonderzoek wordt 
gedaan. Als bijvoorbeeld voor het onderzoeken van de wensen klanten verschillende opties onder ogen krijgen zou de 
verwachting kunnen ontstaan dat alle opties waar zij enthousiast op hebben gereageerd ook daadwerkelijk verwerkt 
zullen worden in het aanbod. Verwachtingsmanagement is dus niet alleen bij het daadwerkelijke project, maar ook al 
in het voortraject van belang (Rongen & Houben, 1992). 

Relatie overige factoren: Voor het managen van de verwachtingen zijn communicatie en de inzet van marketingtechnieken 
onmisbaar. 

OF 12: De aanbieders laten het traditionele denken los 
In figuur 4.32 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de twaalfde organisatiefactor (OF 
12) gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Aandachtspunten: Factor:
Verwachtingen bij klanten gestegen § 2.2

OF 11 De aanbieders managen de 
verwachtingen

Interactie met klanten ‘managen’ § 2.2

Onrealistische wensen bij klanten door gebrek aan kennis § 2.4

Op weten op voorhand wat ze precies mogen verwachten door resultaatverplichting § 3.4

Uitdaging in waarmaken van beloften § 3.5
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Figuur 4.32: Formuleren OF 12

Traditionele bedrijven werken in de overtuiging dat de bouwsector niet te vergelijken is met andere sectoren omdat 
zij uniek is. Deze houding zorgt voor bedrijfsblindheid richting andere sectoren. Het is belangrijk om deze traditionele 
instelling los te laten. 

Er valt veel te leren door naar andere sectoren te kijken. Nieuwsgierigheid naar andere sectoren is een belangrijke 
aanjager voor innovatie. Door bestaande gewoontes, werkwijzen en opvattingen los te laten ontstaat ruimte om 
klantgerichter te kunnen gaan werken (Bolte et al., 2004; Pries et al., 2008; van der Veen, 2006). Er is een omslag nodig om met 
een frisse blik naar de eigen organisatie te kunnen kijken. De eigen competenties zijn niet langer het uitgangspunt, 
maar de behoeften van een klant staat centraal (Bolte et al., 2004). 

Relatie overige factoren: Het anders denken, in het bijzonder de nieuwsgierigheid naar andere sectoren, heeft een 
positieve invloed op innovatie. 

OF 13: De aanbieders werken aan een goede relatie met klanten 
In figuur 4.33 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de dertiende organisatiefactor (OF 
13) gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.33: Formuleren OF 13

Het bouwen aan een relatie met klanten hangt nauw samen met een aantal van de overige in dit hoofdstuk beschreven 
factoren. Een eerste aanzet in de relatie met klanten wordt gedaan tijdens het marktonderzoek. In het marktonderzoek 
wordt gezocht naar kenmerken van de doelgroep waardoor de marketingstrategie en het aanbod beter op de doelgroep 
kunnen worden afgestemd (Bolte et al., 2004; Lichtenberg, 2001; Pries et al., 2008). De volgende stap die een bijdrage levert aan 
de relatie is de inzet van marketingtechnieken om klanten te bereiken. Zowel de marketingstrategie als de keuze voor 
specifieke marketingtechnieken moet zijn afgestemd op de doelgroep. Marketing wordt in de beginfase gebruikt voor 
het aantrekken van klanten. Verder in het proces kunnen andere marketingtechnieken worden ingezet om klanten te 
informeren en te betrekken. Na afloop worden ze ingezet in de nazorg om klanten ook voor de toekomst te binden 
(Cuperus, 2003). Marketing wordt dus voor, tijdens en na het project ingezet om te bouwen aan de relatie met klanten en 
is daarmee van essentieel belang.

Een andere manier om aan de relatie te bouwen is de inzet van een kopersbegeleider (Cuperus, 2003). De kopersbegeleider 
ontzorgt en is voor klanten hét aanspreekpunt. Doordat klanten van begin tot eind met de zelfde persoon te maken 
hebben kan op deze manier continu en op een persoonlijkere manier aan de relatie worden gebouwd (Lichtenberg, 2001). 
Verder kan er door klanten op interactieve wijze continu in het proces te betrekken aan een goede relatie worden 
gebouwd (Huijbregts, 2003; Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000). Klanten voelen zich hierdoor gehoord, betrokken 
en serieus genomen hetgeen van positieve invloed op de relatie is. Door proactief en op transparante wijze continu 
te werken aan het tevreden stellen van klanten merken klanten dat er voor hen gewerkt wordt. Deze klantgerichte 
houding levert zowel direct als indirect een bijdrage aan de relatie (Huijbregts, 2003). Customer Relationship Management 
(CRM) kan worden ingezet voor het bouwen van een relatie en tevens om te weten te komen wat klanten willen. 
Tot slot kan het leveren van nazorg eveneens een bijdrage leveren aan de relatie. Een goede relatie zorgt er voor dat 
klanten voor in de toekomst behouden kunnen worden (Cuperus, 2003; van der Veen, 2006). Feitelijk wordt door klantgericht 
te werken in ieder contactmoment met klanten gebouwd aan de relatie. 

Aandachtspunten: Factor:
Focus op verduurzamen van gebouwen in de zin van het energiezuinig, of zelfs 
energieneutraal

§ 2.2

OF 12 De aanbieders laten het 
traditionele denken los

Stel de vraag 'Wat wil de klant?' centraal § 2.4

Focus op eindresultaat en exploitatiekwaliteit § 3.3

Scheidingslijnen tussen de verschillende fases zijn niet zo hard § 3.3

Bij conceptueel bouwen zijn meer- en minderwerk niet een toevallige bijkomstigheid, 
maar integraal onderdeel van het aanbod

§ 3.3

Aandachtspunten: Factor:
Klanten kunnen zich kritisch opstellen door beschikbare aanbod § 2.4

OF 13 De aanbieders werken aan een 
goede relatie met klantenKlanten willen persoonlijke benadering § 2.4

Reputatie opbouwen als bedrijf in plaats van als sector § 3.3
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Een goede relatie is in het bijzonder van belang bij klanten met een complexe vraag en klanten die op zoek zijn naar een 
totaaloplossing die door één partij wordt geleverd (Day, 2006). Bedrijven die goed zijn in het bouwen en onderhouden 
van relaties met klanten zijn doorgaans ook goed in het managen van kennis over klanten (Lin & Su, 2003). 

Relatie overige factoren: De inzet van marketing, een kopersbegeleider, het actief betrekken van klanten, een proactieve 
houding, nazorg en communicatie dragen bij aan de relatie tussen aanbieder en klanten. 

OF 14: De aanbieders maken gebruik van marketingtechnieken
In figuur 4.34 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de laatste organisatiefactor (OF 14) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.34: Formuleren OF 14

De inzet van marketingtechnieken is van groot belang voor het succes van conceptueel bouwen (Cuperus, 2003; 
Horstman, 2005). Kosten voor marketingactiviteiten worden momenteel nog gezien als een kostenpost, maar zouden 
gezien moeten worden als investering (Shah et al., 2006). In hoofdzaak zijn er twee marketing activiteiten van belang: 
de juiste strategische houding (klantgericht) en de focus op het juiste segment (Slater, Hult, & Olson, 2007). Om vanuit de 
huidige situatie te komen met een vraaggerichte aanbodstrategie zal ergens in dit transformatieproces innovatie een 
belangrijke rol spelen. De inzet van marketingtechnieken en marktonderzoek zijn hierbij onmisbaar (Bolte et al., 2004). De 
hoge kosten zijn vaak reden om af te zien van de inzet van marketingtechnieken. Wellicht dat een beter begrip van de 
toegevoegde waarde de aanbodzijde kan overtuigen van de noodzaak van de inzet van marketingtechnieken (Horstman, 
2005).

Door het doen van marktonderzoek wordt kennis verzameld die het mogelijk maakt de marketingstrategie af te stemmen 
op een specifieke doelgroep (Bolte et al., 2004; Lichtenberg, 2001; Pries et al., 2008). In tegenstelling tot de leveringsstrategie, 
die voor meerdere doelgroepen kan worden ingezet, wordt de marketingstrategie ontwikkeld voor een specifieke 
doelgroep (Bolte et al., 2004). Er zal rekening gehouden moeten worden met het type markt. De marketingstrategie voor 
een vragersmarkt ziet er essentieel anders uit dan die voor een aanbiedersmarkt (Cuperus, 2003). 

Eén van de onderdelen van een marketingstrategie is het passend etaleren van het aanbod voor klanten (Bolte et al., 
2004). Met de hulp van marketing wordt het aanbod als consumptiegoed in een bepaalde sfeer gepresenteerd aan 
een specifieke doelgroep (Pries et al., 2008; Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000). Zoals eerder dit hoofdstuk reeds is 
vermeld draagt de inzet van marketing bij aan het managen van de verwachtingen. Marketingtechnieken die hierbij een 
rol kunnen spelen zijn onder andere merkpromotie, het hanteren van een huisstijl en de inzet van reclamecampagnes 
via specifieke kanalen. Bij de toepassing van deze technieken is het van belang dat zij gericht zijn op een van te voren 
bepaalde doelgroep (Bolte et al., 2004). Het kanaal en het medium die worden gebruikt voor de communicatie zijn 
afhankelijk van welke doelgroep de aanbieder wil bereiken (van der Veen, 2006). Vervolgens moet bij marketing worden 
nagedacht over het doel van de communicatie. In de beginfase is het communicatiedoel het vinden van de doelgroep, 
later is dat het informeren van klanten en bij de after-sales is het doel het blijven volgen van klanten. Voor ieder 
communicatiedoel is een specifieke marketing het meest geschikt. Hier moeten dan ook bewuste keuzes in gemaakt 
worden (Cuperus, 2003; Jobber & Fahy, 2009). 

Door slimme inzet van marketingtechnieken kan het afzetrisico worden verkleind. Uiteindelijk is het ook met betrekking 
tot marketing noodzaak om klanten zo goed mogelijk te bedienen. Een tevreden klant is immers de beste reclame die 
er maar is. 

Gebruik maken van marketingtechnieken betekent ook gebruik maken van de kennis uit dit vakgebied. De ‘diffusion of 
innovation’ theorie uit de marketing bijvoorbeeld is belangrijk bij de bepaling van de doelgroep. Voor nieuwe producten 
kan een adoptiecurve worden geschetst. In deze curve zijn vijf groepen te onderscheiden die elk een bepaalde neiging 
hebben om een innovatief idee te adopteren. Begrip van deze vijf groepen kan helpen met de bepaling van de juiste 
doelgroep en de manier waarop deze groep benadert dient te worden met de marketing mix (Jobber & Fahy, 2009; Rogers, 
2003; Slater et al., 2007). 

Aandachtspunten: Factor:
Nodig de markt te bewerken en doelmatig te benaderen § 2.2

OF 14 De aanbieders maken gebruik van 
marketingtechniekenKunst van het verleiden van klanten § 3.3
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Relatie overige factoren: De inzet van marketingtechnieken is belangrijk voor verwachtingsmanagement. Het op 
geïntegreerde wijze samenwerken werkt positief voor de inzet van marketingtechnieken (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2010). 

§4.4  Factoren van het aanbod als geheel (AF)
In deze paragraaf worden de factoren die betrekking hebben het aanbod, het geheel van product, proces en organisatie, 
geformuleerd. Aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 die op hetzelfde onderwerp betrekking hebben worden 
samengenomen tot een factor. Vervolgens wordt voor iedere factor toegelicht wat bedoeld word, waarom deze van 
belang is en waar de aanbieder op zou moeten letten om aan deze factor te voldoen. Indien relevant zullen per factor 
de belangrijkste relaties van de factor met de overige factoren worden benoemd.

AF 1: Het aanbod moet gebaseerd zijn op kennis uit marktonderzoek 
In figuur 4.35 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de eerste aanbodfactor (AF 1) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.35: Formuleren AF 1

Doordat het aanbod onvoldoende wordt afgestemd op de doelgroep valt de verkoop van het aanbod achteraf tegen. 
De kosten om keuzeopties van te voren uit te werken zorgen voor een laag rendement (Horstman, 2005). De inzet van 
marktonderzoek is in de huidige situatie niet standaard als gevolg van een gebrekkig besef over de toegevoegde waarde 
bij het krijgen van inzicht (Huijbregts, 2006). 

De vraag uit de markt kan bestaan uit een concrete behoefte die min of meer bekend is, maar bestaat vaak ook uit 
een deel latente behoefte. Innovatieve bedrijven zijn in staat de volledige vraag boven te krijgen middels het doen van 
marktonderzoek. Zo kan een aanbod richting klanten worden gedaan dat is afgestemd op de volledige behoefte (Bolte et 
al., 2004; Horstman, 2005; Huijbregts, 2006; Lichtenberg, 2001; Perez-Luno & Cambra, Pries et al., 2008; 2013; Rongen & Houben, 1992; van der 
Veen, 2006). Daar waar Rongen & Houben (1992) stellen dat klanten zelf in staat zijn wensen tot uiting te brengen, ontkent 
de rest van de literatuur dit. Marktonderzoek is nodig voor het kunnen opstellen van een klantprofiel. Het initiatief ligt 
bij de aanbodzijde. 

Het doen van marktonderzoek is essentieel, niet in de laatste plaats om concurrentie op kwaliteit mogelijk te maken 
(Bolte et al., 2004; Pries et al., 2008). Marktonderzoek is nodig voor de bepaling van het te voeren beleid (Bolte et al., 2004). Het 
is van belang om zowel periodiek als ook projectgericht marktonderzoek te doen aangezien zowel de markt als ook 

Aandachtspunten: Factor:
Veranderende behoefte van de klant § 2.2

AF 1 Het aanbod moet gebaseerd zijn 
op kennis uit marktonderzoek

Men ziet en typeert de samenleving op een andere manier § 2.2

Met nieuw aanbod moet worden gereageerd op de veranderde vraag § 2.3

Aanbod steeds opnieuw te laten aansluiten op de voortdurend veranderende vraag § 2.3

Klanten zijn een bijzonder waardevolle bron van informatie § 2.3

‘De’ klant bestaat niet § 2.4

Ondanks de grote verschillen tussen klanten kunnen wel doelgroepen worden 
onderscheiden

§ 2.4

Klanten zijn zich niet volledig bewust is van behoefte § 2.4

Klanten hebben latente behoefte § 2.4

Om specifieke behoefte te leren kennen zal actie ondernomen moeten worden door 
aanbodzijde

§ 2.4

Inspringen op veranderende wensen moeilijk § 2.4

Het gaat er om hoe men met de wensen van klanten omgaat § 3.3

Actief onderzoek doen naar de wensen van klanten § 3.3

Onderzoek naar wensen doen § 3.4

Keuzevrijheid op de juiste punten bieden § 3.4

Keuzevrijheid afstemmen op de wensen van klanten § 3.4

Balangrijk een duidelijk beeld van de vraag en de manier waarop de klant met deze vraag 
de markt benadert te hebben

§ 3.5

Kopen is kijken, vergelijken en kiezen § 3.5

Aanbodzijde moet goede inschatting maken van welke functionele oplossing uiteindelijk 
voor klanten de gewenste kwaliteiten kan bieden

§ 3.5
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klanten continu veranderen (Hacquebord, 2003; Jobber & Fahy, 2009; Lichtenberg, 2001; Zhou et al., 2009; van der Veen, 2006). Op basis 
van het periodieke marktonderzoek kan het aanbod richting de doelgroep worden gevormd. Vervolgens is projectgericht 
marktonderzoek nodig om de specifieke en eventuele afwijkende behoefte in kaart te brengen (Rongen & Houben, 1992). 
Al op het moment dat, in een vroeg stadium, tot samenwerking tussen partijen wordt besloten moet voldoende 
marktkennis aanwezig zijn (Bolte et al., 2004; Cuperus, 2003). Dit betekent dat de betrokken partijen moeten investeren in 
de toekomst nog voor zij de samenwerking daadwerkelijk zijn aangegaan (Bolte et al., 2004). Met marktonderzoek wordt 
kennis verkregen over de markt, de kenmerken en wensen van de doelgroep. Dit is nodig om een klantgericht aanbod 
te kunnen doen (Huijbregts, 2006; Pries et al., 2008). 

Het is van belang te weten welke kenmerken van het aanbod door klanten belangrijk gevonden worden en wat die 
kenmerken precies opleveren voor klanten. Klanten kijken niet zozeer naar een bepaalde eigenschap van het aanbod, 
maar zien de consequenties die deze eigenschap voor hen heeft. Zij zien het aanbod als een middel (mean) om een 
bepaald doel (end) te bereiken. De means-end chain theory is een middel om deze specifieke kennis te ontwikkelen. Het 
model helpt aanbieders begrijpen wat bepaalde eigenschappen van het aanbod betekenen voor klanten. Het model 
linkt bepaalde eigenschappen van het aanbod aan de functionele of psychologische consequenties en vervolgens aan 
de persoonlijke waarde die daar aan wordt gehecht. Deze link kan voor verschillende klanten voor hetzelfde aanbod 
volledig verschillend zijn. Deze kennis biedt inzicht in op basis van welke kenmerken klanten een beslissing maken 
(Holweg & Pil, 2001; Peter & Olson, 2010; van der Veen, 2006). Bij de beslissing wegen klanten de mogelijke voordelen en risico’s 
tegen elkaar af. De means-end analyse helpt de aanbieder een betere marketing mix te formuleren (Peter & Olson, 2010). 
Een tool om klanten te leren kennen is de inzet van big data. Eigenlijk zou ‘big research’ een betere term zijn omdat de 
data op zichzelf geen betekenis heeft. Er moet onderzoek worden gedaan wat er met de data gedaan kan worden. Te 
denken valt aan het samenstellen van de ideale woning voor een bepaalde doelgroep op basis van het klikgedrag op 
bijvoorbeeld de website van Funda (B. van der Gijp, persoonlijke communicatie, 27 maart 2014). 

AF 2: Het aanbod moet klantgericht zijn
In figuur 4.36 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de tweede aanbodfactor (AF 2) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 

Figuur 4.36: Formuleren AF 2

De aanbodstrategie die wordt gekozen moet te allen tijde aantrekkelijk zijn voor de doelgroep waarvoor deze is 
ontwikkeld. Het is belangrijk dat de aanbodzijde niet uitsluitend uitgaat van het eigen kunnen aangezien dit in de 
praktijk resulteert in aanbod dat niet gevraagd wordt (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2006). De bouwsector heeft zich tot op 

Aandachtspunten: Factor:
Afzetrisico groter doordat aanbod de vraag overtreft § 2.1

AF 2 Het aanbod moet klantgericht zijn

Wensen van de klant in de praktijk onvoldoende worden gehoord § 2.1

Noodzaak ontwikkeling tot vraaggerichte sector § 2.3

Innovatie moet zich toespitsen op klantgericht maken van processen en organisatie § 2.3

‘De’ klant bestaat niet § 2.4

Klanten willen persoonlijke benadering § 2.4

Consumentgerichte benadering richting de markt is absoluut noodzakelijk § 2.4

Bij traditioneel bouwen zijn niet de wensen van de klant uiteindelijk bepalend voor de 
mate van keuzevrijheid

§ 3.1

Klant komt bij industrieel bouwen pas in beeld wanneer het product klaar is § 3.2

Bij industrieel bouwen hebben klanten zeer beperkte invloed heeft op het eindresultaat § 3.2

Van te voren geselecteerde specifieke doelgroep § 3.3

Klanten willen serieus genomen worden § 3.3

Vraag gedreven aanbodstrategie; vraag van de klant als uitgangspunt § 3.3

Consumentgericht zijn is niet zo zeer een activiteit, maar een houding § 3.3

Vraag gedreven markt: vraag van de klant als uitgangspunt te nemen § 3.4

Klant tegemoet komen § 3.4

Wat beste aanbodstrategie is, is afhankelijk van de behoefte van het individu of de 
doelgroep

§ 3.5

Klant pas in beeld komt als het project is opgeleverd § 3.5

Vraag naar klantgerichte huisvestingsoplossingen § 3.5
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heden nog onvoldoende klantgericht ontwikkeld (Bolte et al., Hillen, 2000; 2004; Rongen & Houben, 1992). Zowel de verschillende 
‘taal’ die vraag- en aanbodzijde spreken en de onduidelijkheid die daar uit volgt, als ook de onzekerheden rondom 
onder andere kosten en kwaliteit zijn hier debet aan (Bolte et al., 2004).

De focus op kosten en winst van de aanbodzijde zou moeten verschuiven naar een focus op het tevreden stellen van 
klanten (Bolte et al., 2004; Huijbregts, 2003; Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000; van der Veen, 2006). Er moet niet alleen 
klantgericht gehandeld, maar ook klantgericht gedacht worden (Lichtenberg, 2001). Om klanten zo goed mogelijk te kunnen 
bedienen zijn integrale samenwerking en afstemming noodzakelijk (Huijbregts, 2003). Klanten moeten de vraag kunnen 
formuleren zoals zij willen, een klant is immers koning. Het is de taak van de aanbodzijde om de vraag te vertalen in 
functionele eisen. Het proces van vertalen van wensen en organiseren van het proces moet voor klanten niet merkbaar 
zijn, zij willen immers alleen maar een bepaalde functionaliteit van het gebouw (Spekkink, 2006). Marktonderzoek is 
essentieel in het kader van klantgerichtheid (Conduit & Mavondo, 2001). De aanbieder zal door marktonderzoek de vraag 
achter de vraag duidelijk moeten krijgen om hem zo goed mogelijk te kunnen bedienen (Spekkink, 2006). Om maatwerk 
te kunnen bieden zullen eerst de maten moeten worden opgenomen (Rongen & Houben, 1992). 

Om klantgericht te kunnen zijn is het van belang dat er een keuze wordt gemaakt voor een bepaald deel, ofwel een 
bepaalde doelgroep, binnen de markt (Lichtenberg, 2001). Dit betekent impliciet dat de oplossing die voor de gekozen 
doelgroep is ontwikkeld in mindere mate geschikt is voor andere doelgroepen. In de praktijk wordt deze keuze niet 
gemaakt omdat aanbieders het riskant vinden om slechts een klein deel van de markt te bedienen. Vanuit het verleden 
zijn zij immers gewend de volledige markt te bedienen met als gevolg een breed en onduidelijk aanbod dat voor 
niemand echt geschikt is. Er is een omslag nodig zodat aanbieders de keuze wel durven te maken op basis van het feit 
dat een gedifferentieerd aanbod dat aansluit op de wensen van een doelgroep beter te verkopen is dan een aanbod 
dat voor de hele markt net niet geschikt is (Bolte et al., 2004). 

In de huidige vragersmarkt is klantgerichtheid van groot belang onder andere doordat risico’s worden verlaagd (Huijbregts, 
2003; Pries et al., 2008; Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 2000). De klant is koning en die wil op zijn wenken bediend 
worden. Koning klant verwacht een integrale oplossing voor zijn huisvestingsvraag. De tevredenheid van klanten 
is bepalend voor het succes van de aanbodstrategie (Huijbregts, 2003). Het is van belang dat het totale bouwproces 
klantgericht is ingericht door efficiënt en effectief op wensen van de doelgroep te kunnen inspringen (Cuperus, 2003; 
Hillen, 2000). Klantgericht zijn heeft volgens Augusto & Coelho (2007) en Frambach et al. (2003) een positief effect op 
innovatie. Klantgerichtheid zorgt voor een hogere compatibiliteit tussen een nieuwe innovatie (conceptueel bouwen) 
en de wensen van de doelgroep en daardoor voor een hoger succes voor de innovatie (Olavarrieta & Friedmann, 2008; 
Perez-Luno & Cambra, 2013; Sandvik & Sandvik, 2003; Shah et al., 2006; Zhou et al., 2009). Klantgericht zijn heeft een positief effect 
op de marktprestaties van de aanbieder (Bansal et al., 2001; Conduit & Mavondo, 2001; Harrison-Walker, 2001; Laforet, 2008; Singh & 
Ranchhod, 2004). Klantgerichtheid moet in alle lagen van het bedrijf de standaard zijn om tot een zo optimaal mogelijk 
resultaat te komen. Het bedrijf zal actief moeten investeren om alle werknemers hier in mee te krijgen (Gounaris, 2006). 

Bij klantgericht zijn gaat het niet om het verkopen van producten, maar om het creëren van waarde voor een klant en 
tegelijkertijd in het proces waarde voor de aanbieder. De waarde voor de aanbieder is dan een gevolg en geen doel 
(Shah et al., 2006).  

Relatie overige factoren: Om klantgericht te kunnen werken zijn communicatie, integrale samenwerking en 
marktonderzoek onmisbaar. 

AF 3: Het aanbod moet aansluiten op de vraag
In figuur 4.37 wordt de vertaalslag van aandachtspunten uit hoofdstuk 2 en 3 naar de laatste aanbodfactor (AF 3) 
gemaakt. De geformuleerde factor zal in de navolgende tekst verder worden uitgediept. 
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Figuur 4.37: Formuleren AF 3

In de huidige situatie benaderen vraag- en aanbodzijde elkaar op traditionele wijze. Daardoor is er weinig ruimte 
voor kwaliteitsverbetering in combinatie met kostenreductie en innovatie. De uitgangspunten van de traditionele 
benadering passen niet meer bij een groot deel van de markt waardoor momenteel sprake is van een kloof tussen 
vraag en aanbod. Het is daarom van belang de traditionele benadering los te laten (Bolte et al., 2004). 

Het is belangrijk om de behoefte van de doelgroep op juiste wijze te vertalen in een concreet aanbod (Bolte et al., 2004; 
Huijbregts, 2006; van der Veen, 2006). Zoals eerder besproken is het hiertoe van belang dat de vraag wordt gedefinieerd 
vanuit het beoogde gebruik van het gebouw (functioneel specificeren). Meetbare specificaties worden ook wel harde 
specificaties genoemd. Voor een optimale afstemming tussen vraag en aanbod is het noodzakelijk dat de aanbodzijde 
niet alleen op deze harde, vaak technische, specificaties focust. Juist zachte prestaties zoals belevingswaarde en 
architectonische kwaliteit worden door klanten als meerwaarde gezien. Daar waar het overtreffen van de harde 
eisen nagenoeg geen meerwaarde oplevert voor klanten, ligt er nog een grote kans voor wat betreft de zachte eisen 
(Spekkink, 2006). Anders gezegd kan er een onderscheid worden gemaakt voor eisen tussen ‘need to haves’ en ‘nice to 
haves’. De need to haves zijn technische eisen waar klanten geen kennis en interesse in hebben. Klanten verwachten 
simpelweg dat aan deze eisen wordt voldaan, is dit niet het geval leidt dit tot ontevredenheid. Het overtreffen van deze 
verwachtingen leidt niet tot meerwaarde voor klanten. De nice to haves bieden toegevoegde waarde (Lichtenberg, 2001). 
Volgens Huijbregts (2003) en Rongen & Houben (1992) kan een strategie die zich richt op de wensen van een specifieke 
doelgroep (klantgerichtheid) de kloof tussen vraag en aanbod overbruggen. Cuperus (2003) benadrukt het belang van 
een continu leerproces om blijvend klantgericht te kunnen zijn. Bij het maken van iedere strategische keuze, of dit nu 
gaat over keuzeopties of prijs, moet de aanbieder zich afvragen wat de toegevoegde waarde voor klanten is. Om vraag 
en aanbod op elkaar te laten aansluiten is het nodig om intensief met klanten te communiceren (van der Veen, 2006). 

Conclusie
In dit hoofdstuk zijn uit de aandachtspunten van de hoofdstukken 2 en 3 factoren geformuleerd die voor conceptueel 
bouwen van belang zijn. Voor iedere factor is uiteengezet waarom deze van belang is, wat er mee bedoeld wordt en 
hoe de aanbieder hier het best mee om kan gaan. 

In figuur 4.38 staat een overzicht van de in dit hoofdstuk geformuleerde factoren. 

Aandachtspunten: Factor:
Huidige markt is vragersmarkt § 2.1

AF 3 Het aanbod moet aansluiten op de 
vraag

Aanbodzijde komt niet met revolutionair innovatieve producten § 2.1

Niet aansluiten van aanbod op vraag § 2.1

Met nieuw aanbod moet worden gereageerd op de veranderde vraag § 2.3

Aanbod gedreven aanpak sluit niet meer aan op de huidige vraag § 2.3

Stel de vraag 'Wat wil de klant?' centraal § 2.4

Inspringen op veranderende wensen moeilijk § 2.4

Traditioneel bouwen geschikt voor vragersmarkt § 3.1

Industrieel bouwn geschikt voor aanbiedersmarkt § 3.2

Vraag gedreven aanbodstrategie; vraag van de klant als uitgangspunt § 3.3

Aanpasbaar en kwalitatief product tegen een relatief lage prijs § 3.4

Conceptueel bouwen combineert standaardisatie met optimalisatie § 3.4

Kwaliteit waarmee de aanbodstrategie wordt uitgevoerd § 3.5

Aanbodzijde moet goede inschatting maken van welke functionele oplossing uiteindelijk 
voor klanten de gewenste kwaliteiten kan bieden

§ 3.5
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Figuur 4.38: Overzicht factoren

Productfactoren (PDF) PDF 1 Bij het product zijn ruw- en afbouw gescheiden 
PDF 2 Het product is afgestemd op de wensen van de doelgroep 
PDF 3 Het product voldoet aan de verwachtingen
PDF 4 Het product heeft een goede prijs- kwaliteitverhouding 
PDF 5 Het product biedt keuzevarianten aan
PDF 6 Het product is flexibel (gebruiksflexibiliteit) 
PDF 7 Het product ontzorgt en ondersteunt klanten
PDF 8 Het product biedt voldoende keuzevrijheid op het juiste niveau 
PDF 9 Bij het product zijn wensen van klanten en mogelijkheden van aanbieder in balans

Procesfactoren (PCF) PCF 1 Gedurende het proces wordt integraal samengewerkt
PCF 2 Gedurende het proces is er aandacht voor klanten door ze actief te betrekken
PCF 3 Gedurende het proces wordt er duidelijk en tijdig gecommuniceerd
PCF 4 Gedurende het proces is er vertrouwen 
PCF 5 Gedurende het proces wordt gewerkt met bouwsystemen
PCF 6 Het proces is beheersbaar
PCF 7 Het proces is snel
PCF 8 Het proces is inzichtelijk
PCF 9 Het proces is flexibel (procesflexibiliteit). 
PCF 10 Het proces verschaft duidelijkheid. 
PCF 11 Het proces biedt na afloop nazorg

Organisatiefactoren 
(OF)

OF 1 De aanbieders zijn innovatief
OF 2 De aanbieders werken in een eenvoudige organisatievorm samen
OF 3 De aanbieders werken aan een goed imago
OF 4 De aanbieders zijn proactief
OF 5 De aanbieders zijn klantvriendelijk
OF 6 De aanbieders hebben een open- en op samenwerking gerichte bedrijfscultuur
OF 7 De aanbieders hebben een lange termijnvisie
OF 8 De aanbieders concurreren op prijs- kwaliteitverhouding
OF 9 De aanbieders bieden ruimte voor ondernemerschap en groei aan medewerkers
OF 10 De aanbieders beschikken over de juiste competenties
OF 11 De aanbieders managen de verwachtingen
OF 12 De aanbieders laten het traditionele denken los
OF 13 De aanbieders werken aan een goede relatie met klanten
OF 14 De aanbieders maken gebruik van marketingtechnieken

Aanbodfactoren (AF) AF 1 Het aanbod moet gebaseerd zijn op kennis uit marktonderzoek
AF 2 Het aanbod moet klantgericht zijn
AF 3 Het aanbod moet aansluiten op de vraag
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In dit hoofdstuk wordt de opzet voor het praktische deel van dit onderzoek beschreven. In hoofdstuk 4 is een lijst 
met factoren geformuleerd die volgens de theorie van belang zijn. In dit hoofdstuk wordt de stap naar de praktijk 
gemaakt. Middels het houden van interviews zal de theorie worden getoetst. Daarnaast zal worden onderzocht of 
de literatuur volledig is. Nadat in §5.1 de onderzoeksopzet uiteen is gezet wordt in §5.2 de onderzoeksmethode 
nader toegelicht. §5.3 beschrijft de methode van dataverzameling en licht de opzet van het interview nader toe. 
Tot slot wordt in §5.4 op het veldwerk gereflecteerd. 

§5.1  Onderzoeksopzet
In deze paragraaf wordt eerst de onderzoekseenheid en vervolgens het type en soort onderzoek nader toegelicht. 

Onderzoekseenheid
Om te onderzoeken in hoeverre de factoren die uit de literatuur volgen belangrijk zijn voor scholen is een verkennend 
kwalitatief onderzoek opgezet met directeuren en directrices van scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. 
Uit voorbereidende gesprekken blijkt dat in geval van nieuwbouw altijd de directeur/directrice vanuit de school 
is betrokken. Vanuit praktische overwegingen zijn scholen geselecteerd in de nabijheid van de woonplaats van de 
onderzoeker. 

Type en soort onderzoek
Het betreft in dit geval toegepast wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat zowel de onderzoeksvragen, de input 
voor het onderzoek als ook de uiteindelijke resultaten zowel theoretisch als praktisch van aard zijn. Verder betreft 
het een niet experimenteel onderzoek. Naast het beschrijven van de situatie wordt tevens gezocht naar een bijdrage 
aan de verbetering van de situatie. Er wordt in het onderzoek gewerkt met kwalitatieve data en dus is er sprake van 
kwalitatief onderzoek. 

§5.2  Onderzoeksmethode 
Zoals eerder aangegeven wordt de benodigde data middels het houden van interviews verzameld. De interviews zijn 
enerzijds bedoeld om de informatie die verkregen is uit de literatuurstudie te valideren en anderzijds om deze, waar 
nodig, aan te vullen. 

De kwalitatieve data vanuit de interviews wordt in hoofdstuk 6 geanalyseerd. Gezien het relatief lage aantal 
respondenten zal bij de analyse van de resultaten met absolute getallen worden gewerkt. 

De algemene vragen uit de interviews zijn bedoeld om in kaart te brengen wat voor soort scholen hebben meegewerkt 
aan de interviews en welke eigenschappen zij hebben. Middels cirkeldiagrammen en staafdiagrammen worden deze 
eigenschappen inzichtelijk gemaakt. 

Vervolgens worden de scores voor de factoren behandeld. Per factor wordt de spreiding van de antwoorden bekeken 
om vast te kunnen stellen of de meningen uiteenlopen of eensgezind zijn. De spreiding wordt per factor weergegeven 
door een cumulatieve staafdiagram. Vanuit de toelichting uit de interviews wordt verklaard hoe de beoordeling van 
de factor tot stand is gekomen. Door naar de gemiddelde score van een factor te kijken wordt iets gezegd over hoe 
belangrijk een factor is ten opzichte van andere factoren. Per factor wordt een tabel toegevoegd waarin de belangrijkste 
waardes, zoals gemiddelden, staan weergegeven. 

Daarna wordt er gekeken of er verschillen zijn te constateren tussen groepen met vergelijkbare eigenschappen. Er 
wordt gekeken of er verschillen zijn in de beoordeling van de factoren tussen primair onderwijs (PO) en voortgezet 
onderwijs (VO). Vervolgens wordt op gelijke wijze gekeken of er verschillen zijn tussen scholen met- en scholen zonder 
ervaring met het bouwen van een school. Voor deze vergelijking is het nodig de gemiddelden te berekenen voor PO, 
VO, scholen met- en scholen zonder ervaring met het bouwen van een school. Tevens worden de verschillen tussen 
voorgaande gemiddelden berekend. Voorgaande waardes kunnen in een tabel worden weergegeven. 

Tot slot wordt de volgorde van belangrijkheid vastgesteld. Om deze volgorde te kunnen vaststellen is het nodig de 
gemiddelden te berekenen. Voor de weergave van deze rangorde wordt een staafdiagram gebruikt. 

§5.3  Dataverzameling
In deze paragraaf wordt toegelicht hoe de data verzameld is. Eerst wordt de dataverzamelingsmethode nader 
toegelicht. Vervolgens wordt de stap gemaakt van de factoren uit hoofdstuk 4 naar de interviews. Tot slot wordt de 
operationalisatie voor de interviews toegelicht. Ho
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Dataverzamelingsmethode
Om de benodigde data te kunnen verzamelen is er voor gekozen met gestructureerde interviews te werken. Daarnaast 
zit er toegevoegde waarde in de toelichting achter de gegeven score. Interviews bieden de mogelijkheid door te vragen 
om enerzijds te controleren of de factor juist begrepen is en anderzijds om er achter te komen waarom er hoog of juist 
laag gescoord is. In het ‘waarom’ zit de toegevoegde waarde voor het onderzoek omdat dit nieuwe inzichten biedt 
vanuit de praktijk ten opzichte van de literatuur. 

Voor het inplannen van de interviews is telefonisch contact gezocht met de diverse scholen. Middels een korte 
introductie, over wat het onderzoek inhoudt en waarom de desbetreffende persoon benaderd wordt, wordt er gepeild 
of men interesse heeft in het verlenen van de medewerking. 

Interviews
Vanuit de lijst met factoren uit hoofdstuk 4 zijn 23 factoren geselecteerd die aan de respondenten zijn voorgelegd. Er 
is onderscheid gemaakt tussen factoren die klanten kunnen beoordelen en factoren die aan de aanbieder voorgelegd 
zouden moeten worden. Alleen de factoren waar klanten een mening over kunnen vormen zijn geselecteerd en 
meegenomen in de interviews. In figuur 5.1 zijn de factoren die worden meegenomen in de interviews met groen 
weergegeven. De factoren die niet worden meegenomen zijn rood van kleur. 
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Figuur 5.1: Selectie factoren voor interviews

Om de factoren expliciet meetbaar te maken is het nodig drie factoren op te splitsen voor het interview. Voor de 
productfactor 8 ‘Het product biedt voldoende keuzevrijheid op het juiste niveau’ is de splitsing nodig om alle aspecten 
die deze factor impliceert afzonderlijk te kunnen voorleggen aan de respondent. Hoe deze factor is opgedeeld is te zien 
in figuur 5.2.

Figuur 5.2: Opsplitsing productfactor 8

Productfactoren (PDF) PDF 1 Bij het product zijn ruw- en afbouw gescheiden 
PDF 2 Het product is afgestemd op de wensen van de doelgroep 
PDF 3 Het product voldoet aan de verwachtingen
PDF 4 Het product heeft een goede prijs- kwaliteitverhouding 
PDF 5 Het product biedt keuzevarianten aan
PDF 6 Het product is flexibel (gebruiksflexibiliteit) 
PDF 7 Het product ontzorgt en ondersteunt klanten
PDF 8 Het product biedt voldoende keuzevrijheid op het juiste niveau 
PDF 9 Bij het product zijn wensen van klanten en mogelijkheden van aanbieder in balans

Procesfactoren (PCF) PCF 1 Gedurende het proces wordt integraal samengewerkt
PCF 2 Gedurende het proces is er aandacht voor klanten door ze actief te betrekken
PCF 3 Gedurende het proces wordt er duidelijk en tijdig gecommuniceerd
PCF 4 Gedurende het proces is er vertrouwen 
PCF 5 Gedurende het proces wordt gewerkt met bouwsystemen
PCF 6 Het proces is beheersbaar
PCF 7 Het proces is snel
PCF 8 Het proces is inzichtelijk
PCF 9 Het proces is flexibel (procesflexibiliteit). 
PCF 10 Het proces verschaft duidelijkheid. 
PCF 11 Het proces biedt na afloop nazorg

Organisatiefactoren (OF) OF 1 De aanbieders zijn innovatief
OF 2 De aanbieders werken in een eenvoudige organisatievorm samen
OF 3 De aanbieders werken aan een goed imago
OF 4 De aanbieders zijn proactief
OF 5 De aanbieders zijn klantvriendelijk
OF 6 De aanbieders hebben een open- en op samenwerking gerichte bedrijfscultuur
OF 7 De aanbieders hebben een lange termijnvisie
OF 8 De aanbieders concurreren op prijs- kwaliteitverhouding
OF 9 De aanbieders bieden ruimte voor ondernemerschap en groei aan medewerkers
OF 10 De aanbieders beschikken over de juiste competenties
OF 11 De aanbieders managen de verwachtingen
OF 12 De aanbieders laten het traditionele denken los
OF 13 De aanbieders werken aan een goede relatie met klanten
OF 14 De aanbieders maken gebruik van marketingtechnieken

Aanbodfactoren (AF) AF 1 Het aanbod moet gebaseerd zijn op kennis uit marktonderzoek
AF 2 Het aanbod moet klantgericht zijn
AF 3 Het aanbod moet aansluiten op de vraag

PDF 8 Het product biedt voldoende keuzevrijheid op het juiste niveau 
De juiste onderdelen kiezen
In de juiste volgorde kiezen (van groot naar klein)
Het hebben van keuzevrijheid
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Voor de procesfactoren 3 (Gedurende het proces wordt er duidelijk en tijdig gecommuniceerd) en 4 (Gedurende 
het proces is er vertrouwen) is de grond voor de opsplitsing anders. Beide factoren hebben een interne en externe 
component. Zo wordt met communicatie gedoeld op enerzijds de communicatie intern tussen de aanbiedende 
partijen en anderzijds op communicatie extern tussen aanbieder en klant. Voor vertrouwen geldt hetzelfde. Beide 
factoren moeten om die reden worden opgesplitst waarbij alleen de externe variant communicatie/vertrouwen tussen 
aanbieders en klant, zal worden meegenomen in de interviews. Achtereenvolgend worden in de figuren 5.3 en 5.4 de 
opsplitsingen voor respectievelijk procesfactor 3 en 4 weergegeven. 

Figuur 5.3: Opsplitsing procesfactor 3

Figuur 5.4: Opsplitsing procesfactor 4

Vanuit deze aanpassingen is een lijst ontstaan van acht algemene vragen en 25 vragen die betrekking hebben op de 
factoren zoals hierboven beschreven. Tot slot is er tevens ruimte gelaten om eventuele aanvullingen te doen indien 
de respondent nog zaken mist in het interview die hij wel belangrijk acht. Voor elke factor is uitgelegd wat er bedoeld 
wordt en is vervolgens gevraagd aan te geven hoe belangrijk de respondent deze vindt. Vaak is er doorgevraagd naar 
het ‘waarom’ achter het antwoord. 

Operationalisatie interviews
Om vanuit de geselecteerde factoren een interview te kunnen houden is het nodig deze om te zetten naar vragen. In 
tabel 5.1 staat voor alle vragen in het interview te lezen van welke factor deze zijn afgeleid, op welk meetniveau de 
vragen worden gesteld en welke antwoorden mogelijk zijn. 

Voor de vragen die betrekking hebben op de factoren is in de basis gevraagd een score toe te kennen op een schaal van 
één tot tien. De score één geeft hierbij aan dat de factor volledig onbelangrijk gevonden wordt door de respondent. De 
score tien geeft aan dat de factor bijzonder belangrijk gevonden wordt door de respondent. In een eerder stadium is 
een vijfpuntsschaal overwogen. Echter was de verwachting dat dan de scores voor de factoren door alle respondenten 
op vijf gezet zouden worden omdat vanuit de literatuur blijkt dat al deze zaken van belang zouden moeten zijn. Door een 
tienpuntsschaal te gebruiken kan de nuance aangebracht worden door de respondent dat de ene factor bijvoorbeeld 
iets minder belangrijk is dan de ander, maar nog altijd belangrijk. 

De voorgelegde factoren zouden eveneens van belang kunnen zijn voor traditioneel- en/of industrieel bouwen. Echter, 
door tijdens de interviews de vragen te stellen met conceptueel bouwen als uitgangspunt hebben de resultaten van dit 
onderzoek uitsluitend betrekking op conceptueel bouwen. 

PCF 3 Gedurende het proces wordt er duidelijk en tijdig gecommuniceerd
Communicatie intern tussen aanbiedende partijen
Communicatie tussen aanbieders en klanten

PCF 4 Gedurende het proces is er vertrouwen 
Vertrouwen intern tussen aanbiedende partijen
Vertrouwen tussen aanbieders en klanten
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Tabel 5.1: Operationalisatietabel

Factor: Meetniveau: Schaal: Formulering:
Type school Nominaal Categorieën Wat voor type school praten we over in dit geval? (A: 1.Basisonderwijs 2. 

Voorgezet onderwijs)

Aantal leerlingen Ratio Exact getal Hoeveel leerlingen zitten er op deze school? (A: ….leerlingen)

Aantal docenten Ratio Exact getal Hoeveel docenten zijn er actief op deze school? (A: …. Docenten)

Locatie school Nominaal Open In welke plaats staat de school? (A: …..)

Ervaring met bouwen school Nominaal Categorieën Heeft u ervaring met het bouwen van een school? (A: 1.Nee 2.Ja, al eens 
meegemaakt 3.Ja, momenteel mee bezig)

Plannen om school te bouwen Nominaal Categorieën Heeft u plannen om een school te gaan bouwen? (A: 1.Ja 2.Nee)

Ervaring met conceptueel 
bouwen

Nominaal Categorieën Heeft u ervaring met conceptueel bouwen? (A: 1.Ja 2.Nee)

Interesse conceptueel bouwen Nominaal Categorieën Hoe interessant lijkt deze methode u voor scholen? (A: 1.Totaal niet 
interessant 2.Niet interessant 3.Neutraal 4.Interessant 5.Heel interessant)

Het product voldoet aan de 
verwachtingen

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat het nieuwe schoolgebouw aan uw verwachtingen 
voldoet? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Het product is afgestemd op de 
wensen van de doelgroep 

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat het schoolgebouw is afgestemd op uw wensen? (A: 
1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Het product heeft een goede 
prijs- kwaliteitverhouding 

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is de prijs-kwaliteit verhouding van het schoolgebouw? (A: 
1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Het product biedt keuzevarianten 
aan

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat het schoolgebouw keuzevarianten heeft? (A: 1.Totaal 
niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Het product is flexibel 
(gebruiksflexibiliteit) 

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat het schoolgebouw flexibel is gedurende het gebruik? 
(A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Het product ontzorgt en 
ondersteunt klanten

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat het plan voor het schoolgebouw er op is gericht u 
te ontzorgen en te ondersteunen? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg 
belangrijk)

Het product biedt voldoende 
keuzevrijheid op het juiste niveau 

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is keuzevrijheid? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg 
belangrijk)

Het product biedt voldoende 
keuzevrijheid op het juiste niveau 

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat u bij het schoolgebouw de juiste onderdelen kunt 
kiezen? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Het product biedt voldoende 
keuzevrijheid op het juiste niveau 

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat de keuzes van groot naar klein aan u worden 
voorgelegd? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Gedurende het proces is er 
aandacht voor klanten door ze 
actief te betrekken

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat er tijdens de bouw aandacht is voor u en uw wensen 
doordat u actief wordt betrokken? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg 
belangrijk)

Gedurende het proces 
wordt er duidelijk en tijdig 
gecommuniceerd

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat er tijdens de bouw duidelijk en tijdig met u 
gecommuniceerd wordt? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg 
belangrijk) 

Gedurende het proces is er 
vertrouwen 

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat er tijdens de bouw vertrouwen is tussen de aanbieder 
en u als klant? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Het proces is snel Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat het bouwproces snel is?  (A: 1.Totaal niet belangrijk 
2….10.Heel erg belangrijk)

Het proces biedt na afloop 
nazorg

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat u aan het einde van het bouwproces goede nazorg 
krijgt? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk) 

Het proces is flexibel 
(procesflexibiliteit) 

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat het bouwproces flexibel is? (A: 1.Totaal niet 
belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Het proces verschaft 
duidelijkheid

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat zaken duidelijk zijn voor u? (A: 1.Totaal niet belangrijk 
2….10.Heel erg belangrijk)

De aanbieders zijn innovatief Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat de betrokken partijen vernieuwend zijn? (A: 1.Totaal 
niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk) 

De aanbieders zijn proactief Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat de betrokken partijen pro-actief zijn? (A: 1.Totaal 
niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

De aanbieders werken aan een 
goed imago

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat de aanbieder een goed imago heeft? (A: 1.Totaal niet 
belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk) 

De aanbieders zijn 
klantvriendelijk

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat de aanbieder klantvriendelijk is? (A: 1.Totaal niet 
belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

De aanbieders managen de 
verwachtingen

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat de aanbieder uw verwachtingen managet? (A: 
1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)
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De aanbieders werken aan een 
goede relatie met klanten

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat het de aanbieder continu en systematisch bouwt 
aan een goede relatie met u? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg 
belangrijk)

Het aanbod moet gebaseerd zijn 
op kennis uit marktonderzoek

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat het aanbod gebaseerd is op kennis die is verkregen 
met marktonderzoek? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Het aanbod moet klantgericht 
zijn

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat het aanbod klantgericht is? (A: 1.Totaal niet 
belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Het aanbod moet aansluiten op 
de vraag

Interval Schaal (10) Hoe belangrijk is het dat het aanbod bij uw vraag aansluit? (A: 1.Totaal niet 
belangrijk 2….10.Heel erg belangrijk)

Aanvullende factor 1 Interval Schaal (10) Zijn er misschien nog factoren die u gemist heeft? Kunt u hierbij ook aangeven 
hoe belangrijk u deze factor vindt? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg 
belangrijk)

Aanvullende factor 2 Interval Schaal (10) Zijn er misschien nog factoren die u gemist heeft? Kunt u hierbij ook aangeven 
hoe belangrijk u deze factor vindt? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg 
belangrijk)

Aanvullende factor 3 Interval Schaal (10) Zijn er misschien nog factoren die u gemist heeft? Kunt u hierbij ook aangeven 
hoe belangrijk u deze factor vindt? (A: 1.Totaal niet belangrijk 2….10.Heel erg 
belangrijk)

Voor het houden van de interviews is een interview guide ontwikkeld. In de interviewguide staat uitgebreid beschreven 
hoe het interview gestart, gehouden en afgesloten dient te worden. Daarnaast staat bij een deel van de factoren 
nadere toelichting die kan worden gebruikt bij het uitleggen van wat met de factor wordt bedoeld. Op deze manier 
hebben alle respondenten het zelfde beeld bij wat er gevraagd wordt en is het ook mogelijk de antwoorden met elkaar 
te vergelijken. De interviewguide is terug te vinden in de bijlagen.

§5.4  Veldwerk
In deze paragraaf wordt een korte beschrijving van het veldwerk gegeven. Eerst wordt de respons toegelicht en 
vervolgens het verloop van de interviews. 

Respons
In de weken van 8 februari tot en met 26 februari is er telefonisch contact gezocht met 23 onderwijsinstellingen 
waarvan 13 in het primair-, 9 in het voortgezet- en 1 in het speciaal onderwijs. Binnen iedere school is contact gezocht 
met respectievelijk de directeur of directrice aangezien is gebleken dat vanuit onderwijs deze rol altijd betrokken is in 
geval van nieuwbouw. Van de benaderde scholen hebben uiteindelijk 18 scholen, waarvan 11 primair-, 6 voortgezet- en 
1 speciaal onderwijs, hun medewerking toegezegd en ook daadwerkelijk verleend aan het onderzoek. Van de overige 5 
scholen waren er 2 waarbij er geen directeur op de school actief was, 2 hadden geen tijd en 1 is ondanks verschillende 
telefonische pogingen en een aantal emailberichten helaas nooit bereikt. De 18 gehouden interviews zijn allemaal 
volledig afgerond en worden daarom alle 18 meegenomen in het verwerken van de resultaten. 

Verloop
Met het inplannen van de interviews reageerden de benaderde mensen enthousiast om mee te werken. De scholen 
die uiteindelijk niet hebben meegewerkt aan het onderzoek zijn afgevallen vanwege praktische redenen en niet 
omdat men niet wilde. Wel was bij ruim de helft van de mensen enige voorzichtigheid merkbaar. Men twijfelde na de 
introductie van het onderzoek of zij de vragen wel konden beantwoorden als leek zijnde. Door uit te leggen dat er geen 
bouwkundige kennis of ervaring met bouwen nodig is voor de beantwoording van de vragen was dit geen probleem 
meer. Er is duidelijk benadrukt dat het om de antwoorden vanuit de gebruiker gaat in het onderzoek. 

De interviews zijn gehouden op de diverse scholen en hebben een gemiddelde duur van een uur gehad. De mate van 
toelichting bij de scores voor de factoren verschilde tussen de scholen. Door steeds door te vragen is gecontroleerd 
of de geïnterviewde het juiste beeld had van de factor. Daarnaast is bij hoge of juist lage scores doorgevraagd naar 
de reden hiervoor. Over het algemeen is er naast het geven van scores aan factoren bij alle scholen uitvoerig gepraat 
over de factoren hetgeen interessante resultaten heeft opgeleverd. De interviews zijn prettig en ontspannen verlopen. 

Conclusie
In dit hoofdstuk zijn de onderzoeksopzet en de gebruikte onderzoeksmethoden nader toegelicht. Naast de opbouw 
is ook het verloop van de interviews beschreven. De resultaten uit de interviews worden in het volgende hoofdstuk 
(hoofdstuk 6) geanalyseerd. 

Ho
of

ds
tu

k 
5:

 O
nd

er
zo

ek
so

pz
et

 &
 M

et
ho

do
lo

gi
e



HOOFDSTUK 6

Onderzoeksresultaten
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In dit hoofdstuk worden de resultaten van de interviews besproken. Nadat in §6.1 de algemene kenmerken 
van de scholen zijn behandeld zal in §6.2 worden ingegaan op de resultaten met betrekking tot de factoren. 
In §6.3 worden de verschillen tussen primair onderwijs (PO) en voortgezet onderwijs (VO) en de verschillen 
tussen scholen met- en zonder ervaring met het bouwen van een school bekeken. In §6.4 worden de factoren 
gerangschikt in volgorde van belangrijkheid. Tot slot worden in §6.5 de verschillende aanvullingen beschreven op 
de lijst met factoren die in de interviews naar voren zijn gekomen. 

In dit hoofdstuk wordt getoetst in hoeverre de factoren die zijn geformuleerd op basis van literatuur over 
conceptueel bouwen voor wonen van toepassing zijn op conceptueel bouwen voor scholen in de praktijk. 

§6.1  Samenstelling
De scholen die hebben meegewerkt aan het onderzoek hebben verschillende eigenschappen. De scholen zijn afkomstig 
uit het primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en het speciaal onderwijs (SO). Voor de verdeling van de 
scholen in deze klassen wordt verwezen naar figuur 6.1. De school in het speciaal onderwijs is bijzonder omdat hier PO 
en VO gecombineerd zijn. De school is voor kinderen tussen de 4 en 20 jaar met een verstandelijke beperking.

Figuur 6.1: Verdeling PO, VO en SO

Gemiddeld genomen hebben scholen in het VO grotere leerlingenaantallen dan scholen in het PO. In figuur 6.2 worden 
de leerlingaantallen per school weergegeven. 

Figuur 6.2: Leerlingaantal per school

In figuur 6.3 staat voor iedere school het aantal docenten weergegeven. In figuur 6.4 wordt vervolgens het aantal 
leerlingen per docent weergegeven. Met name het SO valt op door het extreem lage getal van 2,3 leerlingen per 
docent. Dit heeft te maken met het type onderwijs en hoe daar les wordt gegeven. Daarnaast geldt er voor SO een 
andere bekostigingsregeling en hogere budgetten vanuit de overheid dan voor PO en VO waardoor er meer ruimte is 
om te investeren in meer docenten. Hoe hoger het aantal leerlingen per docent is, hoe lager de investeringen zijn van 
de school in docenten.
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Figuur 6.3: Docentenaantal per school

Figuur 6.4: Aantal leerlingen per docent

In figuur 6.5 is te zien dat het overgrote deel (14 van de 18) van de geïnterviewden ervaring heeft, of ervaring aan 
het opdoen is met het bouwen van een school. Dit is relatief veel. Van de 14 zijn er 5 die slechts bij een deel van de 
bouw betrokken zijn geweest. De ervaring die de respondenten hebben is niet ouder dan 13 jaar. Van de 14 scholen 
die ervaring hebben zijn er 4 momenteel bezig met de bouw van een nieuwe school. Van deze 4 zijn er 3 aan het einde 
van de bestekfase en 1 zit tegen de oplevering aan. In figuur 6.6 is te zien dat 15 van de 18 geïnterviewden niet van 
plan zijn een school te gaan bouwen. De meeste hebben immers relatief kort geleden een school gebouwd of zijn er 
momenteel mee bezig. De schoolgebouwen zijn relatief jong en dus is nieuwbouw niet aan de orde. Voor de 3 scholen 
die wel willen gaan bouwen is er 1 die concrete plannen heeft een deel van de school af te breken en nieuwbouw te 
plegen. De overige 2 zitten nog in de planfase waar niks concreet is. 

Figuur 6.5: Ervaring bouwen school           Figuur 6.6: Plannen bouwen school
                   

Als het gaat om conceptueel bouwen valt in figuur 6.7 op dat het overgrote deel geen ervaring heeft met conceptueel 
bouwen. Slechts 1 school heeft ervaring met conceptueel bouwen. Zij hebben een deel van de uitbreiding van de school 
door middel van semipermanente unitbouw gedaan hetgeen onder conceptueel bouwen valt. Eén van de scholen die 
aangeeft geen ervaring met conceptueel bouwen te hebben (maar wel met nieuwbouw) heeft in de recente nieuwbouw 
dusdanig gebouwd dat wanden relatief eenvoudig zijn te verplaatsen. Dit valt meer onder flexibel bouwen. In figuur 
6.8 is vervolgens te zien dat 14 van de 18 scholen conceptueel als ‘interessant’ beoordeelt in geval van nieuwbouw. Eén 
vindt het zelfs ‘heel interessant’. Met een totaal van 15 van de 18 onderzochte scholen die conceptueel bouwen (heel) 
interessant vinden kan worden gesteld dat er zeker interesse is in deze aanbodstrategie. 
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Figuur 6.7: Ervaring met conceptueel bouwen         Figuur 6.8: Interesse in conceptueel bouwen
          

De school in het SO gaf aan dat conceptueel bouwen voor hen totaal niet interessant is omdat zij dusdanig specifiek 
onderwijs verzorgen dat dit niet te standaardiseren is. 15 van de 18 scholen hebben een zekere mate van interesse. 
Dat het overgrote deel ‘interessant’ kiest in plaats van ‘heel interessant’ komt doordat er enige voorzichtigheid is. 
Men vindt het interessant klinken, maar heeft er geen ervaring mee. Voor een deel komt de interesse voort uit de 
mogelijke kostenvoordelen. De scholen zijn zich bewust dat de gemeente, die de bouw betaalt, slechts beperkte 
budgetten beschikbaar heeft en kosten een belangrijke rol spelen in het proces. De interesse hang af van of er al dan 
niet aan een aantal zaken wordt voldaan. De meest voorkomende voorwaarde is dat er voldoende keuzevrijheid moet 
zijn. Vanuit de onderwijsvisie van scholen volgen wensen voor wat betreft de huisvesting. Vanuit de onderwijsvisie 
willen scholen dan ook veel invloed uit kunnen oefenen. Hoe kleiner de keuzevrijheid, hoe minder interesse er is. Het 
kostenaspect en keuzevrijheid hangen met elkaar samen. De gemeente zal prioriteit aan de kosten geven en de school 
aan keuzevrijheid. De aanbieder mag best aangeven wat er mogelijk is, maar de school wil zelf kunnen kijken wat wel 
of geen goed idee is. Eén van de respondenten gaf aan dat conceptueel bouwen verder in het proces interessant kan 
zijn, in het begin wil de school zo vrij mogelijk kunnen denken. De tweede voorwaarde is dat het concept in de loop 
der jaren tegen relatief lage investeringen, die de scholen zelf moeten bekostigen, en eenvoudig aan te passen is. De 
onderwijsvisie van de school kan veranderen en ook onderwijsland als geheel verandert voortdurend. Tot slot moet 
het gestandaardiseerde deel wel aansluiten bij de doelgroep. Het is natuurlijk prettig als niet overal over nagedacht 
hoeft te worden, maar het moet wel passen bij de onderwijsvisie. Voor bijvoorbeeld VO-4 waar specialistisch technisch 
onderwijs wordt gegeven is dit extra belangrijk. Onderstaand citaat onderstreept dat conceptueel bouwen interessant 
zou kunnen zijn ten opzichte van het huidige aanbod van traditioneel- en industrieel bouwen. Als antwoord op de vraag 
‘hoe interessant klinkt conceptueel bouwen voor u?’ kwam het volgende antwoord:

“Bij traditioneel bouwen worden tijd en geld niet efficiënt benut, bij industrieel bouwen krijg je een blokkendoos 
die niet goed aansluit. Conceptueel bouwen zou dan wel eens interessant kunnen zijn.” (Directeur VO-3)

§6.2  Resultaten – Beoordeling factoren
In deze paragraaf worden de antwoorden van de vragen met betrekking tot de factoren behandeld. Voor iedere factor 
wordt aangegeven welke scores door de scholen zijn toegekend en wat de achterliggende toelichting bij deze scores is. 

Het product voldoet aan de verwachtingen
Zoals in figuur 6.9 is te zien wordt de factor ‘voldoen aan verwachtingen’ door de meeste hoog gescoord. 15 van de 
18 geïnterviewden beoordelen deze factor met het cijfer 9 of 10. Met een gemiddeld rapportcijfer van 8,9 (tabel 6.1) 
wordt het voldoen aan verwachtingen belangrijk geacht. De geïnterviewden geven aan dat wat er met elkaar bedacht 
is ook uitgevoerd moet worden. Eigenlijk is het bijna vanzelfsprekend dat de verwachtingen worden waargemaakt. Het 
VO-6, dat met een 7 relatief laag scoort, geeft aan dat op voorhand niet aan alle verwachtingen voldaan kan worden. 
Pas als het gebouw in gebruik genomen is gaat de school ontdekken hoe zij het wil en het naar haar hand zetten.  

Figuur 6.9: Spreiding ‘voldoen aan verwachtingen’  Tabel 6.1: Uitkomsten ‘voldoen aan verwachtingen’
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Het product is afgestemd op de wensen van de doelgroep
Zoals in figuur 6.10 is te zien wordt ook de factor ‘afgestemd op wensen’ door 12 van de 18 geïnterviewden hoog 
beoordeeld met het cijfer 9 of 10. Het gemiddelde cijfer van 8,8 (tabel 6.2) geeft aan dat men het belangrijk vindt dat het 
product is afgestemd op de wensen van de doelgroep. Er is begrip dat niet alle wensen ook daadwerkelijk te realiseren 
zijn door budgettaire- of praktische beperkingen. Ook wanneer de school in een multifunctionele accommodatie (MFA) 
zoals een brede school komt te zitten is er begrip voor dat iedere partij zijn eigen belangen heeft en niet alle wensen 
zijn te realiseren. Wensen zijn soms ook harde eisen en daar moet dan ook gewoon aan voldaan worden. Om tot 
een goede afstemming te komen moet volgens de respondenten, naast de gemeente als klant zijnde, ook de school 
zelf worden betrokken. De school kan meedenken vanuit het gebruik en daar moet naar geluisterd worden. Wat is 
praktisch, wat is hufterproof, hoe hoog moeten ramen zijn tussen lokaal en gang, etc. Het uiteindelijke resultaat kan 
ook beter zijn dan de school zelf wenst als een professional de ruimte krijgt. Met andere woorden er moet ook worden 
opgepast dat er door een perfecte afstemming op de wensen van klanten geen kansen verloren gaan. 

Figuur 6.10: Spreiding ‘afgestemd op wensen’  Tabel 6.2: Uitkomsten ‘afgestemd op wensen’

Het product heeft een goede prijs- kwaliteitverhouding
In figuur 6.11 is te zien dat de toegekende scores voor de factor ‘prijs-kwaliteitverhouding’ verder uit elkaar lopen 
dan de vorige twee. 7 van de 18 geïnterviewden geven een goede prijs-kwaliteitverhouding het cijfer 9 of 10. Daar 
net onder zit een groep van 9 van de 18 scholen met een score van 7 of 8. Daar waar bij de vorige twee factoren 
het gemiddelde nog nagenoeg 9 was (8,9 en 8,8), ligt het gemiddelde hier op 8,1 (tabel 6.3). In de toelichting van 
de geïnterviewden werd duidelijk dat het erg afhangt vanuit welk perspectief iemand deze factor beoordeelt. Voor 
de onderwijsinstelling is prijs niet zo belangrijk, de school heeft een onderwijskundige opdracht. Prijs is meer voor 
de gemeente van belang. Voor scholen moet het vooral goed zijn en dus staat de kwaliteit altijd voorop. Er zit een 
spanningsveld voor wat betreft wie wat betaalt. Een school wil aan het begin extra investeren omdat dit kan resulteren 
in lagere exploitatiekosten gedurende het gebruik. De organisatie tussen school en gemeente zorgt voor problemen. 
De investering aan het begin wordt door de gemeente gedaan en de kosten voor de exploitatie worden door de school 
gedragen. Scholen zouden op deze manier profiteren van een extra investering van de gemeente. De scholen zijn zich 
overigens wel bewust dat de beperkte budgetten er nu eenmaal zijn en in dat opzicht wil de school daar het maximale 
uit halen. De school moet zich bewust zijn dat niet alle wensen te realiseren zijn binnen de beschikbare budgetten. De 
school moet weer ± 50 jaar met het gebouw doen, dus het is vooral belangrijk dat het goed is. Kwaliteit gaat ook over 
gebruikskwaliteit en duurzaamheid. Er moet zo veel mogelijk van het budget in de gebruikskwaliteit komen te zitten en 
zo min mogelijk in de gevel. Aan de andere kant wordt er ook gezegd dat als met iets mindere kwaliteit toch het zelfde 
functionele resultaat bereikt kan worden dit ook prima is. Weer een andere directeur geeft aan dat hij belastingbetaler 
is in dezelfde gemeente als waar de school staat en dan is de voorkeur dat er niet onnodig veel geld wordt uitgegeven 
aan de school. 

Figuur 6.11: Spreiding ‘prijs-kwaliteitverhouding’  Tabel 6.3: Uitkomsten ‘prijs-kwaliteitverhouding’
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Het product biedt keuzevarianten aan
Zoals in figuur 6.12 te zien is liggen de toegekende scores voor de factor ‘keuzevarianten’ beduidend lager dan de andere 
factoren. Hierdoor is ook het gemiddelde van 6,4 (tabel 6.4) relatief laag. De helft van de geïnterviewden geeft voor de 
factor ‘keuzevarianten’ een score van 6 of lager. Bij het stellen van de vraag behorende bij deze factor is steeds de uitleg 
gegeven dat een lage waardering voor de factor ‘keuzevarianten’ betekent dat de school liever keuzevrijheid heeft. 
Een hoge score voor ‘keuzevarianten’ betekent dat de school keuzevarianten prefereert boven volledige keuzevrijheid. 
Over het algemeen geven de geïnterviewden de voorkeur aan keuzevrijheid boven het werken met keuzevarianten. 
Eén van de argumenten die hierbij wordt gegeven is dat dit vanuit de visie op onderwijs gewenst is. Doordat de visie 
per school kan variëren zal ook de mate waarin de school keuzevrijheid wil per school kunnen verschillen. Aan de 
andere kant realiseren de meeste scholen zich ook wel dat keuzevrijheid misschien wel wenselijk is vanuit onderwijs, 
maar in de praktijk niet realistisch is. Keuzevrijheid kost ook iets. Tegenover het inboeten op keuzevrijheid moet wel 
een voordeel staan op bijvoorbeeld financieel vlak. Bij keuzevarianten krijg een klant iets voor minder geld dan bij 
keuzevrijheid. Dat kan prima zolang er voldoende ruimte is voor afstemming op de doelgroep. Een VO voor havo is 
iets heel anders dan een VO voor vmbo. Gedacht vanuit de prijs-kwaliteitverhouding kun een school prima uit de 
voeten met een aantal varianten. Deze moeten dan wel van te voren uitgedacht en functioneel zijn. Eigenlijk zeggen 
de scholen het kan, maar liever meer vrijheid aangezien varianten beperkend werken. De scholen die keuzevarianten 
hoog scoren geven aan dat scholen door een gebrek aan ervaring de keuze niet op voorgaande ervaringen of kennis 
kunnen baseren. Dat er dan voorwerk is verricht door de aanbieder en niet alles op klanten aan komt is dan bijzonder 
prettig. De corebusiness van scholen is onderwijs en het is dan wel zo effectief om met keuzevarianten te werken. Het 
wordt gestructureerder doordat niet het hele spectrum aan mogelijke opties aan de school wordt voorgelegd. Tot slot 
ligt er wel een spanningsveld voor wat betreft scholen met specifieke wensen. Een extreem voorbeeld hiervan is de 
school voor SO waar dit duidelijk zichtbaar is in de score van 2. Omdat de wensen dusdanig specifiek zijn kan dit niet 
(deels) gestandaardiseerd aangeboden worden. De school wil hier van a tot z zelf invulling aan geven. Uit onderstaand 
citaat blijkt dat scholen open staan voor keuzevarianten onder de voorwaarde dat de ‘juiste’ er voor hen wel tussen 
zit. Een respondent had aangegeven dat er eventueel interesse was in keuzevarianten, maar stelde daar de volgende 
voorwaarde aan:

“De geschikte variant zou er tussen moeten zitten” (Directeur VO-6)

Figuur 6.12: Spreiding ‘keuzevarianten’   Tabel 6.4: Uitkomsten ‘keuzevarianten’
 

Het product is flexibel (gebruiksflexibiliteit)
In figuur 6.13 is te zien dat 10 van de 11 scholen in het PO, en 11 van de 18 scholen in totaal de factor ‘gebruiksflexibiliteit’ 
met de score 9 of 10 beoordelen. Met een gemiddelde van 8,7 (tabel 6.5) wordt deze factor relatief hoog beoordeeld. 
In de toelichting wordt duidelijk dat er in hoofdzaak twee argumenten zijn waarom deze factor belangrijk is; 
veranderingen in onderwijsland en fluctuaties in leerlingaantallen. Als gevolg van de veranderingen in onderwijsland 
verandert de onderwijsvisie van de school, de onderwijsvisie op zijn beurt stelt vanuit het gebruik eisen aan de 
huisvesting. De onderwijsvisie zal gedurende de levensduur van het gebouw verschillende keren bijgesteld worden. 
De huisvesting moet als gevolg van die veranderingen tegen relatief lage investeringen kunnen worden aangepast. Bij 
onderwijskundige veranderingen valt te denken aan bijvoorbeeld verschillende lesvormen of de studiehuisgedachte 
en de tweede fase die inmiddels al weer volledig zijn verdwenen. Fluctuaties in leerlingaantallen kunnen voortkomen 
uit groei of krimp in de regio. Iedere school maakt prognoses voor de leerlingaantallen voor de komende 10 à 15 jaar. 
Hierin kan het aantal leerlingen als totaal fluctueren, maar er kan ook een verschuiving komen in onderwijstype zoals 
meer havo en minder vmbo leerlingen. Beide fluctuaties hebben gevolgen voor de huisvesting. Een school geeft aan 
dat zij tegenwoordig meer ‘shopgedrag’ ziet onder leerlingen waardoor de prognoses die de school maakt niet altijd 
meer kloppen. Vanuit dergelijke fluctuaties in aantallen is het prettig als de school tijdelijk een deel van het gebouw kan 
afsluiten of verhuren om zo de exploitatiekosten te kunnen drukken. Er wordt aangegeven dat de flexibiliteit niet overal 
aanwezig hoeft te zijn. Een aula bijvoorbeeld hoeft niet aangepast te kunnen worden, maar het is wel zo handig dat de 
school lokalen bij elkaar kan trekken of juist kan splitsen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen ‘snelle flexibiliteit’ zoals 
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een schuifwand en ‘flexibiliteit op termijn’ zoals het constructief rekening houden met een extra verdieping. Het is 
belangrijk na te denken over of de school ook echt gebruik zal gaan maken van de flexibiliteit of niet. Vanuit deze twijfel 
wordt er soms voorzichtig gescoord. Het VO-1 scoort met een 6 relatief laag, er wordt aangegeven dat er meestal toch 
gewoon lokalen nodig zijn en meer niet. Vanuit veranderingen in onderwijsland is er behoefte aan indelingsflexibiliteit, 
vanuit fluctuaties in leerlingaantallen is er behoefte aan in- en uitbreidingsflexibiliteit. Uit onderstaand citaat blijkt dat 
gebruiksflexibiliteit noodzakelijk is als gevolg van onzekerheid over wat de school in de toekomst nodig heeft. 

“Het cijfer 8 zegt eigenlijk dat je voor 80% rekening houdt met onzekerheid” (Directeur VO-6)

Figuur 6.13: Spreiding ‘gebruiksflexibiliteit’   Tabel 6.5: Uitkomsten ‘gebruiksflexibiliteit’
 

Het product ontzorgt en ondersteunt klanten
In figuur 6.14 is te zien dat de scores voor de factor ‘ontzorgen’ voor het overgrote deel tussen de 7 en 10 liggen. Van de 
18 scholen geven 5 scholen het cijfer 9 of 10. Met een gemiddelde van 7,9 (tabel 6.6) is ‘ontzorgen’ niet onbelangrijk, 
maar relatief tot andere factoren ook niet heel erg belangrijk. Het cijfer 5 van VO-1 is te verklaren doordat zij zelf de 
nodige expertise in huis hebben, dit geeft een wat vertekend beeld. In de toelichting wordt duidelijk dat deze factor 
samenhangt met vertrouwen. De school is een leek en weet per definitie niet overal iets van af, de school moet 
dan dingen uit handen geven aan de professionals. De school moet er vervolgens op kunnen vertrouwen dat het 
eindresultaat goed zal zijn. Vanuit tegenvallende resultaten en berichten uit het verleden zijn de scholen toch wat 
angstig om dingen uit handen te geven. Scholen willen zelf inbreng geven en een vinger aan de pols houden om een 
goed eindresultaat te kunnen garanderen. Wellicht dat het aangaan van een resultaatplicht uitkomst biedt. Ontzorgen 
moet niet zo ver gaan dat er geen betrokkenheid meer is, er moet altijd ruimte zijn om inbreng te leveren. Aan de 
andere kant geven scholen aan dat onderwijs hun expertise is en dat bouwen iets voor anderen is, ieder moet zich met 
zijn eigen ding bezig houden. De school moet er simpelweg op kunnen vertrouwen dat het gewoon goed is. Ontzorgen 
is wenselijk, maar men wil niet alles uit handen geven. Een balans die is afgestemd op de doelgroep is nodig. 

Figuur 6.14: Spreiding ‘ontzorgen’    Tabel 6.6: Uitkomsten ‘ontzorgen’
 

Het product biedt voldoende keuzevrijheid op het juiste niveau 
De factor ‘keuzevrijheid op het juiste niveau’ is zoals reeds in hoofdstuk 5 is aangegeven opgedeeld in drie vragen om 
deze factor meetbaar te maken. De resultaten worden per vraag bekeken.

In figuur 6.15 is te zien dat voor wat betreft het hebben van keuzevrijheid 11 van de 18 geïnterviewden een score van 
9 of 10 geven. Met een gemiddelde van 8,7 (tabel 6.7) wordt de factor ‘keuzevrijheid’ relatief hoog beoordeeld. In de 
uitleg tijdens de interviews is toegelicht dat een lage score voor deze vraag zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld 
industrieel bouwen, waar geen keuzevrijheid is, beter geschikt zou zijn. Alle scholen hebben een 7 of hoger gescoord 
en daaruit kan worden opgemaakt dat een zekere mate van keuzevrijheid zeker gewenst is. In het algemeen wordt in 
de toelichting duidelijk dat het per school erg kan verschillen hoe onderwijs gegeven wordt. Vanuit die wetenschap 
moet er dus ruimte zijn voor de specifieke wensen van iedere school en is keuzevrijheid nodig. Als een school onderwijs 
met iPads geeft, dan wil zij geen standaard mee ontworpen computerlokaal hebben. De specifieke gebruiker moet 
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dan vanuit zijn ervaring iets over praktische zaken kunnen zeggen. Wel wordt er aangegeven dat er een pragmatische 
verhouding moet zijn tussen wat wel en niet gekozen kan worden. Als bijvoorbeeld door een stukje keuzevrijheid in te 
leveren de kosten gedrukt kunnen worden is dit ook waardevol. Het heeft ook met ontzorgen te maken, hoe meer de 
school wil kiezen des te minder de school ontzorgt wordt. Tot slot wordt door één school aangegeven dat het prettig 
zou zijn als er wel bepaalde kaders zouden zijn. Als leek heeft men de angst een verkeerde keuze te maken, kaders 
kunnen hierbij helpen. 

Figuur 6.15: Spreiding ‘keuzevrijheid’   Tabel 6.7: Uitkomsten ‘keuzevrijheid’
 

De tweede indicator gaat over het kiezen van de juiste onderdelen. Daarmee wordt bedoeld dat bepaalde zaken wel en 
bepaalde zaken niet aan klanten worden voorgelegd. In figuur 6.16 is te zien dat 7 van de 18 scholen een score van 9 
of 10 toekennen en de overige 11 scholen scoren tussen de 6 en 8. Het gemiddelde ligt op 7,9 (tabel 6.8) waardoor kan 
worden gesteld dat dit onderdeel minder belangrijk is dan het hebben van keuzevrijheid überhaupt, maar nog altijd 
wel relatief belangrijk gevonden wordt. Als klant wil een school niet met alles lastig gevallen worden. In het bijzonder 
technische zaken moeten door de professionals worden opgelost, klanten willen simpelweg dat het functioneert. De 
school moet er op kunnen vertrouwen dat de professional de juiste keuze maakt. In het algemeen vindt men het dus 
prima om bepaalde zaken uit handen te geven (ontzorgen), echter hangt dit wel samen met vertrouwen en actief 
betrokken worden. Het is belangrijk om op transparante wijze wel geïnformeerd te worden over zaken die uit handen 
zijn gegeven. Door als klant actief betrokken en geïnformeerd te worden kan de school vanuit het gebruik eventueel 
bijsturen en weet zij zeker dat het eindresultaat goed zal zijn. Tot slot moet er onderzocht worden wat wel en wat niet 
aan klanten wordt voorgelegd, dit zou per klant wel eens kunnen verschillen. Het volgende citaat onderstreept dat 
scholen er in het algemeen van uit gaan dat zij niet alles mogen (of moeten) kiezen. Op de vraag ‘vindt u het belangrijk 
dat bepaalde zaken wel, en bepaalde zaken niet aan u worden voorgelegd?’ kwam het volgende antwoord:

“Als je een auto gaat kopen wil je ook niet het merk van de remblokken kiezen” (Directeur VO-2)

Figuur 6.16: Spreiding ‘juiste onderdelen’   Tabel 6.8: Uitkomsten ‘juiste onderdelen’
 

Als derde en laatste indicator is de vraag gesteld of de keuzes van groot naar klein aan klanten moeten worden 
voorgelegd. In figuur 6.17 is te zien dat de meningen over dit onderdeel sterk uiteen lopen. Er zijn duidelijk mensen 
die dit prettig vinden en mensen die het niet zo veel uit maakt. De gemiddelde score van 7,3 (tabel 6.9) laat zien dat 
dit relatief gezien het minst belangrijke facet van de overkoepelende factor ‘keuzevrijheid op het juiste niveau’ is. 
In de toelichting geven de voorstanders aan dat het eigenlijk de enige juiste volgorde is omdat klanten anders het 
proces niet kunnen volgen en het overzicht verliezen. Voor scholen is dit extra belangrijk omdat de keuzes met de 
achterban moeten worden afgestemd. Zonder een duidelijke structuur is dit in de praktijk niet te doen. De scholen 
die relatief laag scoren geven aan dat het niet zoveel uitmaakt, zolang er maar het zelfde uit komt en het past binnen 
het proces. Het is wel belangrijk de details niet uit het oog te verliezen. Zo geeft SO-1 een voorbeeld waarbij op papier 
de magazijnruimtes er goed uitzagen en achteraf in de praktijk bleek dat er nog allerlei installaties kwamen te hangen 
waardoor het bruikbaar oppervlak kleiner was dan op voorhand gedacht. Pas in de laatste fases wordt dan duidelijk 
wat de technische oplossing voor verwarming van het gebouw is die door de aanbieder is bedacht. Als de school dat 
eerder had geweten had zij wellicht andere keuzes gemaakt.
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Figuur 6.17: Spreiding ‘groot naar klein’   Tabel 6.9: Uitkomsten ‘groot naar klein’
  

De bovenstaande drie indicatoren zeggen samen iets over de overkoepelende factor ‘keuzevrijheid op het juiste 
niveau’. Door het gemiddelde van de drie afzonderlijke gemiddeldes te nemen kan een score worden toegekend aan 
de overkoepelende factor. Met een gemiddelde score van 8 kan worden gesteld dat de factor ‘keuzevrijheid op het 
juiste niveau’ relatief belangrijk is. 

Gedurende het proces is er aandacht voor klanten door ze actief te betrekken
In figuur 6.18 is te zien dat op één school na alle scholen de factor ‘aandacht & betrekken’ met een 8 of hoger beoordelen. 
Het gemiddelde van 8,7 (tabel 6.10) is relatief hoog en er kan worden gesteld dat de factor ‘aandacht & betrekken’ 
relatief belangrijk gevonden wordt. Alle scholen geven aan dat zij continu op de hoogte wil blijven en indien nodig bij 
willen sturen en meedenken vanuit het gebruik. Op deze manier kunnen onaangename verassingen achteraf worden 
voorkomen. In de uitvoering lopen de partijen altijd tegen dingen aan die men niet heeft kunnen voorspellen. Het is 
dan belangrijk dat daar vroegtijdig op ingesprongen wordt samen met de gebruiker. Als de aanbieder dit doet wordt 
het uiteindelijke product beter. Ook het vertrouwen tussen vraag- en aanbodzijde kan op deze manier groeien. Wel is 
het niveau waarop de school betrokken wordt van belang. De school hoeft niet voor ieder lampje te worden betrokken, 
maar op de wezenlijke punten dus wel. Naast een klant zou ook de gebruiker betrokken kunnen worden. In plaats van 
een directie die van bovenaf dicteert kan bijvoorbeeld ook het team dat gebruik gaat maken van een bepaalde ruimte 
worden betrokken om zo tot een betere afstemming te komen. 

Figuur 6.18: Spreiding ‘aandacht & betrekken’  Tabel 6.10: Uitkomsten ‘aandacht & betrekken’
 

Gedurende het proces wordt er duidelijk en tijdig gecommuniceerd
In figuur 6.19 is te zien dat 15 van de 18 ondervraagden duidelijke en tijdige communicatie met een 8 of hoger 
beoordelen. Met een gemiddelde van 8,9 (tabel 6.11) wordt communicatie relatief belangrijk gevonden. VO-4 scoort 
met het cijfer 6 relatief laag, dit komt mede doordat wordt aangegeven dat communicatie bij verbouwen nog veel 
belangrijker is dan bij nieuwbouw. De overige scholen geven aan dat met goede communicatie alles valt of staat. 
In de huidige praktijk gaat op dit onderdeel het meeste mis. Met goede communicatie kunnen problemen worden 
voorkomen. Opmerkingen als ‘als ik dat eerder had geweten dan…’ zouden dan tot het verleden kunnen behoren 
doordat men als klant eerder kan bijstellen indien nodig. Het is belangrijk dat het vooral begrijpbaar is voor de leek en 
tevens voor één uitleg vatbaar is zodat vraag- en aanbodzijde het over het zelfde hebben. 

Figuur 6.19: Spreiding ‘communicatie’   Tabel 6.11: Uitkomsten ‘communicatie’
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Gedurende het proces is er vertrouwen
Vertrouwen wordt, zoals in figuur 6.20 is te zien, door 14 van de 18 ondervraagden met een 9 of 10 beoordeeld. Met 
een gemiddelde van 9,3 (tabel 6.12) wordt de factor ‘vertrouwen’ dan ook relatief erg belangrijk gevonden. In de 
toelichting wordt over het algemeen aangegeven dat vertrouwen de basis is en daardoor onmisbaar. Een klant moet 
er op kunnen vertrouwen dat dat wat gezegd wordt ook wordt uitgevoerd en afspraken worden nagekomen. Het is 
voor onder andere de voortgang van groot belang dat men elkaar niet hoeft te controleren. Ook moet de school als 
leek er op kunnen vertrouwen dat de professional zijn werk doet. Vertrouwen is belangrijk voor het gevoel dat men er 
achteraf aan over houdt en kan het proces soepeler laten verlopen. Vertrouwen is echter niet direct bepalend voor de 
kwaliteit van de school. Er wordt aangegeven dat er ongetwijfeld fouten met elkaar gemaakt gaan worden gedurende 
het project, het gaat er om dat de school er op moet kunnen vertrouwen dat er tijdig wordt gereageerd en er een 
oplossing komt. Vertrouwen gaat over geven en nemen over en weer, de school hoeft niet altijd gelijk te krijgen als 
klant. Vertrouwen draagt bij aan het ontzorgen doordat een klant werk uit handen durft te geven. VO-2 scoort met 
een 7 relatief laag, er wordt aangegeven dat een gezond wantrouwen of achterdocht ook goed is om te hebben. In de 
praktijk is nog te vaak te horen ‘nee hoor meneer, dat komt helemaal goed’. Onderstaand citaat typeert dat de scholen 
zicht bewust zijn van het eigen kunnen. Op de vraag ‘hoe belangrijk vindt u vertrouwen?’ werd het antwoord ‘heel 
belangrijk’ gegeven met de volgende onderbouwing: 

“Als leek kunnen ze me alles wijsmaken” (Directeur VO-5)

Figuur 6.20: Spreiding ‘vertrouwen’    Tabel 6.12: Uitkomsten ‘vertrouwen’
 

Het proces is snel
In figuur 6.21 is te zien dat de factor snelheid beduidend lager wordt gescoord dan de voorgaande factoren. Door 10 
van de 18 ondervraagden wordt een 5 of lager gegeven. Het gemiddelde van 5,4 (tabel 6.13) geeft dan ook aan dat 
snelheid relatief onbelangrijk wordt gevonden. In de toelichting wordt dit bevestigd. Zonder uitzondering zegt iedere 
school dat snelheid ondergeschikt is aan kwaliteit. Als het wat langer duurt, maar de kwaliteit wordt daardoor beter 
dan zullen scholen dit altijd doen. Wel wordt aangegeven dat het wel binnen de afgesproken termijn klaar moet zijn. 
Het niet halen van de afgesproken termijn kan consequenties hebben op onderwijs technisch vlak zoals de planning. 
Het maakt dus niet zozeer uit welke termijn er af wordt gesproken, maar wel of men zich aan die afspraak houdt of niet. 
 
Figuur 6.21: Spreiding ‘snelheid’    Tabel 6.13: Uitkomsten ‘snelheid’
 

Het proces biedt na afloop nazorg
Zoals in figuur 6.22 is te zien wordt de factor nazorg wisselend beoordeeld. Het gemiddelde van 8,1 (tabel 6.14) 
geeft aan dat nazorg in het algemeen relatief belangrijk gevonden wordt. In de toelichting blijkt dat nazorg vooral 
heel praktisch gezien wordt. Bij de meeste scholen wordt nazorg belangrijk gevonden om eventuele restpunten of 
tegenvallende prestaties in de praktijk nog op te kunnen lossen met de aanbieder. Nazorg gaat ook over het bieden van 
garanties vanuit de aanbieder. Ook het geven van uitleg over de werking, en het inregelen van de installaties is prettig. 
Nazorg kan ophouden op het moment dat alles functioneert zoals het van te voren bedacht is. Hoe belangrijk nazorg 
is hangt dus af van hoe het proces is verlopen en hoeveel restpunten hieruit voort komen. Aan de andere kant wordt 
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er ook aangegeven dat nazorg voor de aanbieder belangrijker is dan voor klanten. De aanbieder kan leren wat er nog 
verbetert kan worden aan het concept. De ervaringen kunnen worden meegenomen naar een volgend project om 
daar te laten zien ‘kijk, dit kan er ook mee gedaan worden’. Als de aanbieder ook na afloop van het proces bereikbaar 
is draagt nazorg ook bij aan de betrouwbaarheid van de aanbieder. 

Figuur 6.22: Spreiding ‘nazorg’    Tabel 6.14: Uitkomsten ‘nazorg’
 

Het proces is flexibel (procesflexibiliteit)
Zoals in figuur 6.23 te zien is wordt ook de factor ‘procesflexibiliteit’ wisselend beoordeeld. De scores variëren van 
4 tot 10. Het gemiddelde van 6,8 (tabel 6.15) is relatief laag ten opzichte van de overige factoren, maar niet geheel 
onbelangrijk. In de toelichtingen wordt duidelijk dat er in hoofdlijnen drie groepen zijn te onderscheiden. In de eerste 
plaats een groep die deze factor belangrijk vindt. Dit is omdat een school voor 50 jaar wordt gebouwd en de school 
er absoluut zeker van wil zijn dat het ook echt goed is. Mochten er tijdens de bouw nog nieuwe inzichten ontstaan 
moet bijsturing mogelijk zijn. De tweede groep maakt het niet zo veel uit. Het is fijn als het kan, maar het is zeker 
niet noodzakelijk. Aanpassingen zijn overigens volgens deze twee groepen alleen op detailniveau nodig en niet op 
hoofdlijnen, niet alles hoeft dus flexibel te zijn. De derde groep geeft aan dat procesflexibiliteit niet nodig is. Als het 
voortraject goed is, dan is het nooit nodig om tijdens de bouw nog zaken bij te sturen. Mocht dat wel het geval zijn dan 
heeft de school zelf iets niet goed gedaan in het voortraject. Het voortraject is dus belangrijk. Uit onderstaand citaat 
blijkt het belang van het voortraject en daar mee samenhangend de noodzaak tot procesflexibiliteit. Op de vraag ‘hoe 
belangrijk vindt u het dat u later in het proces uw keuze nog bij kunt stellen?’ kwam het volgende antwoord:

“Je moet het wel realistisch houden, als dit nodig is dan heb je het gewoon slecht bedacht”.  (Directeur VO-6)

Figuur 6.23: Spreiding ‘procesflexibiliteit’   Tabel 6.15: Uitkomsten ‘procesflexibiliteit’
 

Het proces verschaft duidelijkheid
In figuur 6.24 is te zien dat de spreiding voor de factor ‘duidelijkheid’ relatief laag is. De gemiddelde score van 8,9 
(tabel 6.16) geeft aan dat deze factor relatief belangrijk gevonden wordt door de ondervraagde scholen. Duidelijkheid 
blijkt nodig te zijn om efficiënt te kunnen begroten. In de huidige situatie wordt er op voorhand rekening met meer- en 
minderwerk gehouden en dat geld komt dan niet direct in onderwijs te zitten. De beschikbare budgetten zijn klein en 
het is daarom belangrijk een zo groot mogelijk aandeel ook daadwerkelijk om te zetten in zaken die voor onderwijs 
van belang zijn. Duidelijkheid geeft ook inzicht om beter te kunnen sturen doordat de partijen op voorhand weten 
wat zij met elkaar gaan doen. Een actieve rol van de aanbieder is voor het verschaffen van duidelijkheid noodzakelijk. 
Duidelijkheid kan ook zijn ‘dat weet ik nu niet, maar over een maand hoort u meer’. Deze factor hangt nauw samen met 
duidelijke en tijdige communicatie. 
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Figuur 6.24: Spreiding ‘duidelijkheid’   Tabel 6.16: Uitkomsten ‘duidelijkheid’
 

De aanbieders zijn innovatief
In figuur 6.25 is te zien dat ook voor de factor ‘innovatief’ de meningen uiteen lopen. Het gemiddelde van 7,4 (tabel 
6.17) geeft aan dat de scholen deze factor relatief minder belangrijk vinden. In de toelichting blijkt dat vooral de 
onzekerheid die ‘vernieuwend zijn’ met zich mee brengt problematisch is voor scholen. De school wordt gebouwd voor 
40 à 50 jaar en dan wil de school geen proeftuin zijn voor nieuwe ideeën. Vernieuwingen zijn niet altijd verbeteringen. 
Het moet vooral functioneel zijn. Nieuwe dingen moeten pas geïntroduceerd worden als het voor 100% werkt en liever 
nog moet het zich al bewezen hebben in de praktijk. Over het algemeen zijn de scholen van mening dat aanbieders wel 
mee moeten gaan met trends en ontwikkelingen. Vernieuwend zijn is geen doel op zich, maar voortdurend aansluiting 
zoeken bij de huidige tijd wel. De school mag er bijvoorbeeld van uit gaan dat er iets met duurzaamheid wordt gedaan. 
Een aantal scholen geeft aan dat de aanbieder klanten moet prikkelen om over de toekomst na te denken. Hoe ziet 
onderwijs er over 20 jaar uit, wat is daar voor nodig en hoe is dat over 40 jaar? Nieuwe ideeën kunnen een klant ook 
verassen, de aanbieder moet daarom op de hoogte zijn van alle mogelijkheden en deze actief aan klanten voorleggen. 
Een klant kan op zijn beurt vanuit het gebruik de beste keuze maken. Het is belangrijk dat de aanbieder mee kan 
denken met klanten. Op dergelijke competenties kan de school iemand selecteren in het voortraject. Onderstaand 
citaat onderstreept de gedeelde mening zoals hierboven beschreven. 

“Het moet bewezen effectief zijn, omdat er in financieel opzicht geen ruimte is voor falen. “ (Directeur PO-9)

Figuur 6.25: Spreiding ‘innovatief’    Tabel 6.17: Uitkomsten ‘innovatief’
 

De aanbieders zijn proactief
In figuur 6.26 is te zien dat de scores voor de factor ‘proactief’ redelijk op gelijke hoogte liggen. Er zijn enkele uitschieters 
naar boven die duidelijk meer waarde aan een proactieve houding hechten. Met een gemiddelde score van 8,4 (tabel 
6.18) wordt deze factor relatief belangrijk geacht door de geïnterviewden. In de toelichting wordt aangegeven dat het 
belangrijk is dat de aanbieder als expert dingen kan zien aankomen en daar op kan reageren. Als iets niet volgens plan 
verloopt moet de aanbieder klanten actief benaderen, benoemen wat het probleem is en vanuit zijn expertise met 
ideeën komen over hoe het kan worden opgelost. Een houding van ‘hoe wilt u het hebben’ wordt door de scholen niet 
gewaardeerd. In het bijzonder op gebied van communicatie is een proactieve houding van de aanbieder belangrijk. 

Figuur 6.26: Spreiding ‘proactief’    Tabel 6.18: Uitkomsten ‘proactief’
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De aanbieders werken aan een goed imago
Zoals in figuur 6.27 te zien is geven 13 van de 18 geïnterviewden de factor ‘imago’ een 7 of lager. De gemiddelde score 
van 7,1 (tabel 6.19) doet vermoeden dat deze factor relatief belangrijk is. In de toelichting wordt echter duidelijk dat 
het imago slechts een eerste indicatie geeft en absoluut geen garantie biedt. Een imago wordt gevormd door meningen 
van anderen, deze hoeven niet terecht te zijn. Ook kan een school op basis van imago bijvoorbeeld een starter met hele 
goede ideeën, maar nog geen goed imago uitsluiten en dat is zonde. Een bedrijf kan een goed imago hebben voor het 
bouwen van ziekenhuizen, maar hopeloze scholen bouwen. Er wordt ook aangegeven dat het eigenlijk niet zozeer om 
het imago van het bedrijf gaat, de persoon waar men mee te maken heeft is uiteindelijk bepalend voor de ervaring. 
Het imago is bruikbaar voor het vormen van een eerste indruk, maar bij het maken van een keuze voor een partij zullen 
andere dingen bepalend zijn dan het imago. Het gaat eigenlijk om feiten waar de school iemand op wil beoordelen. De 
school wil weten hoeveel ervaring iemand heeft, op welk vlak die ervaring is en hoe dat gelopen is. Men zou een soort 
track record willen zien van iemand met referenties. Het gaat dus om controleerbare ervaring. Naast ervaring kunnen 
keurmerken of certificaten een rol spelen. Naast imago in de zin van goed of slecht kan ook worden gekeken naar 
imago in de zin van ergens mee geassocieerd worden. Als voorbeeld wordt aangedragen dat een aanbieder die bekend 
staat om zijn kijk op duurzaamheid en milieu een streepje voor kan hebben bij maatschappelijke instellingen zoals 
scholen. Of een bedrijf dat de helft van haar winst investeert in projecten in Afrika. Het volgende citaat onderstreept 
de subjectiviteit van het imago. 

“Verhalen zeggen niet alles, het imago is afhankelijk van het perspectief dat iemand heeft”. (Directeur VO-2)

Figuur 6.27: Spreiding ‘imago’    Tabel 6.19: Uitkomsten ‘imago’
 

De aanbieders zijn klantvriendelijk
Voor wat betreft klantvriendelijkheid is in figuur 6.28 te zien dat de meningen onderling verschillen. In de toelichting 
blijkt dat klantvriendelijkheid en zakelijkheid met elkaar samenhangen en het grootste deel van de spreiding door deze 
afweging verklaard kan worden. Met een gemiddelde score van 7,9 (tabel 6.20) wordt de factor ‘klantvriendelijkheid’ 
relatief belangrijk gevonden door de scholen. In het algemeen hebben de scholen er geen behoefte aan dat er 
vriendelijk de telefoon wordt opgenomen. Klantvriendelijkheid gaat meer over luisteren naar klanten en een zekere 
betrokkenheid tonen als aanbieder zijnde, maar ook over leveren wat hoort en doen wat er belooft wordt. Eigenlijk 
dragen de hiervoor behandelde factoren bij aan het klantvriendelijk zijn. Aan de andere kant wordt er gezegd 
dat klantvriendelijkheid zakelijkheid niet in de weg moet zitten. Wellicht dat klantzakelijkheid een betere term is. 
Uiteindelijk moet de aanbieder gewoon zijn werk doen, of dat nu vriendelijk gaat of niet maakt daarbij niet zo veel uit. 
Het eindresultaat is het belangrijkst. Het project duurt langer dan een week dus als het prettig verloopt is dit wel zo 
fijn, maar afspraak is afspraak en waar nodig moet er ook tegengas geboden kunnen worden. Men heeft liever dat de 
aanbieder eerlijk is dan klantvriendelijk. Klantvriendelijkheid is ook iets anders dan ‘u vraagt, wij draaien’. Het gaat om 
proactief meedenken met klanten en er voor durven vechten dat een klant uiteindelijk tevreden is. Klantvriendelijkheid 
in deze context kan ook bijdragen aan de opbouw van vertrouwen. De aanbieder heeft baat bij een klantvriendelijke 
houding omdat dit van invloed is op zijn imago. In onderstaand citaat wordt nog eens duidelijk onderstreept dat 
klantvriendelijkheid volgens de scholen niet met ‘vriendelijkheid’ te maken heeft, maar met goed werk leveren en 
doen wat er beloofd wordt. Op de vraag ‘hoe belangrijk vindt u klantvriendelijkheid?’ kwam het volgende antwoord:

“Als het een schoft is, maar het resultaat is goed dan is het top”. (Directeur PO-9)

Laagste score 5
Hoogste score 9
Gemiddelde score totaal 7,1
Gemiddelde score PO 7,1
Gemiddelde score VO 6,8

1 1

6
2 1

1

4

1
1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SO

VO

PO

Ho
of

ds
tu

k 
6:

 O
nd

er
zo

ek
sr

es
ul

ta
te

n



82

Figuur 6.28: Spreiding ‘klantvriendelijkheid’   Tabel 6.20: Uitkomsten ‘klantvriendelijkheid’
 

De aanbieders managen de verwachtingen
In figuur 6.29 is te zien dat het managen van verwachtingen over het algemeen door alle scholen tot op zekere hoogte 
belangrijk gevonden wordt. Het gemiddelde van 8,4 (tabel 6.21) geeft aan dat ‘verwachtingsmanagement’ ten opzichte 
van de overige factoren relatief belangrijk is. In de toelichting blijkt dat er één school enigszins argwanend is voor deze 
factor uit angst dat het richting manipuleren gaat. Over het algemeen vindt men het managen van verwachtingen 
belangrijk omdat het bijdraagt aan verschillende andere zaken. In de eerste plaats wordt alles transparant en duidelijk 
op deze manier. Het is daardoor onder andere ook van belang bij de keuze voor een partij. Als een partij aangeeft iets 
niet te kunnen wat een klant wil, dan kan een klant een andere partij zoeken. Partijen weten over en weer wat men 
aan elkaar heeft. In de tweede plaats draagt verwachtingsmanagement bij aan vertrouwen. In principe stelt men elkaar 
niet teleur, het is daarbij van belang om de verwachtingen over en weer te managen. Verwachtingsmanagement heeft 
ook invloed op het imago en de klantvriendelijkheid. Als de verwachtingen niet gemanaget worden gaat het mis met 
het vertrouwen, het waarmaken van verwachtingen (zie eerdere factor) en communicatie. Als kanttekening bij deze 
factor wordt aangegeven dat niet alles te managen is, verwachtingen komen immers vaak voort uit emoties. 

Figuur 6.29: Spreiding ‘verwachtingsmanagement’  Tabel 6.21: Uitkomsten ‘verwachtingsmanagement’
 

De aanbieders werken aan een goede relatie met klanten
In figuur 6.30 is te zien dat de spreiding van de scores voor de factor ‘relatie’ wat verder uit elkaar lopen. Slechts 1 
van de 18 geïnterviewden geeft een 9. Maar liefst 14 van de 18 geven deze factor een 7 of 8. Met een gemiddelde 
van 7,4 (tabel 6.22) is deze factor relatief minder belangrijk, maar nog altijd wel van belang. In het algemeen blijkt 
uit de toelichting die wordt gegeven dat een goede relatie net als bij nazorg vrij praktisch wordt bekeken. Een goede 
relatie betekent dat een school makkelijk problemen achteraf nog eens kan oplossen. Mocht er in de toekomst weer 
een project aankomen zal het bij een goede relatie aannemelijk zijn dat de school naar dezelfde partij gaat. In het 
bijzonder voor bijvoorbeeld installaties is een goede relatie nuttig aangezien de school met die partijen vaak nog 
jaren lang contact heeft. Verder is het altijd prettig om tijdens het proces een goed contact te hebben en dat het 
proces soepel verloopt, het is echter niet noodzakelijk zolang de aanbieder zijn werk gewoon doet. Ook hier, net als bij 
klantvriendelijkheid, speelt een stukje zakelijkheid een rol. De aanbieder wordt betaald voor een bepaalde opdracht 
en het gaat uiteindelijk om de kwaliteit. Een goede relatie kan een hogere kwaliteit opleveren doordat de school beter 
vragen kan stellen, meer plezier heeft in het proces, meer inzicht heeft en over de juiste informatie beschikt. Hoe 
soepel het proces verloopt is bepalend voor de ervaring die men er aan over houdt. In zakelijk opzicht moet een goede 
relatie niet in de weg zitten om te kijken of die partij nog wel goed in de markt ligt. Anderzijds moet ook niet continu 
gezocht worden naar de goedkoopst mogelijke partij, het is geven en nemen in een relatie. Beide partijen hebben 
belang bij een goede relatie. Als alle andere factoren op orde zijn is het feitelijk niet nodig om actief te werken aan een 
goede relatie met een klant. 
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Figuur 6.30: Spreiding ‘relatie’    Tabel 6.22: Uitkomsten ‘relatie’
 

Het aanbod moet gebaseerd zijn op kennis uit marktonderzoek
In figuur 6.31 is te zien dat de meningen voor wat betreft marktonderzoek verdeeld zijn. De scores lopen uiteen van 3 
tot 10. Het gemiddelde van 7,1 (tabel 6.23) geeft aan dat de factor ‘marktonderzoek’ relatief gezien minder belangrijk 
is, maar zeker niet onbelangrijk. Tijdens de interviews was het lastig duidelijk te maken dat het bij deze factor gaat 
om marktonderzoek door de aanbieder naar de doelgroep. In de meeste gevallen had men het beeld dat zij als klant 
marktonderzoek moesten doen naar het beschikbare aanbod. Een typisch misverstand wellicht. In het algemeen zijn 
de scholen van mening dat de aanbieder moet weten waarvoor hij gaat bouwen. Wat is een school, hoe ziet die er uit 
en wat voor wensen horen daar bij? Een school bouwen is absoluut iets anders dan het bouwen van een kantoor. Als 
de aanbieder weet wat de vraag is, wat van belang is en hoe daar op ingespeeld moet worden kan dit bijdragen aan 
het vertrouwen. Marktonderzoek zou voor vraag- en aanbodzijde van belang kunnen zijn. De vraagzijde krijgt een beter 
product dat op hem is afgestemd en de aanbodzijde kan zijn product beter kwijt aan de markt. Het valt zeker op als het 
gedaan is. Voor sommige scholen wekt het marktonderzoek ook argwaan en wordt bestempeld als ‘gelikte pr’. Eigenlijk 
is de kennis uit het marktonderzoek de onderbouwing die de aanbieder nodig heeft voor het verhaal. Aan de andere 
kant wordt er ook gezegd dat marktonderzoek geen nut heeft. De aanbieder kan helemaal niet weten wat een school 
wil. De wensen tussen scholen kunnen enorm variëren. Voor wonen zou het wellicht nuttiger zijn. Bij sommige scholen, 
zoals het SO, zijn de wensen zo specifiek dat het efficiënter is om direct in contact te treden met de bewuste klant. De 
specifieke wensen moeten als uitgangspunt genomen worden. Door marktonderzoek zou er eerder een marktconform 
verhaal uit komen en dat zou het creatieve oplossingsvermogen in de weg kunnen zitten. 

Figuur 6.31: Spreiding ‘marktonderzoek’   Tabel 6.23: Uitkomsten ‘marktonderzoek’
 

Het aanbod moet klantgericht zijn
In figuur 6.32 is te zien dat de meningen wederom verdeeld zijn, echter niet zo extreem als bij de vorige factor. De 
helft van de geïnterviewden geeft een score van 9 of 10. Het gemiddelde van 8,4 (tabel 6.24) geeft aan dat de factor 
‘klantgericht’ relatief belangrijk gevonden wordt. Bij veel scholen wordt dit als een vanzelfsprekendheid gezien. De 
aanbieder moet weten wat klanten willen en het aanbod moet worden afgestemd op deze wensen. Als klant moet de 
school er vertrouwen in kunnen hebben dat het aanbod voor de doelgroep de beste keuze is, als dat niet het geval is 
zoekt de school naar een ander aanbod. De aanbieder moet met de school meedenken en er van uit gaan dat er geen 
bouwkundige kennis aanwezig is aan de vraagzijde. Overigens betekent dit niet dat de aanbodzijde puur de wil van 
de vraagzijde uit moet voeren. ‘Nee’ is ook een antwoord. Klantgerichtheid en klanttevredenheid, dat zijn belangrijke 
thema’s. Eigenlijk is deze factor een resultante van alle voorgaande factoren bij elkaar. Als aan de andere factoren 
wordt voldaan dan is het aanbod automatisch ook klantgericht. Klantgericht zijn heeft ook met ondernemerschap te 
maken. Onderstaand citaat geeft aan hoe vanzelfsprekend men deze factor vindt. Op de vraag ‘hoe belangrijk is het dat 
het aanbod klantgericht is?’ volgde het volgende antwoord: 

“Het zou raar zijn als dit niet zo is”. (Directeur PO-7) 

Laagste score 5
Hoogste score 9
Gemiddelde score totaal 7,4
Gemiddelde score PO 7,1
Gemiddelde score VO 7,8

1 2 3
5

2

3

1

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SO

VO

PO

Laagste score 3
Hoogste score 10
Gemiddelde score totaal 7,1
Gemiddelde score PO 7,6
Gemiddelde score VO 6,8

1 2 1
3

1
33 1

2

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SO

VO

PO

Ho
of

ds
tu

k 
6:

 O
nd

er
zo

ek
sr

es
ul

ta
te

n



84

Figuur 6.32: Spreiding ‘klantgericht’   Tabel 6.24: Uitkomsten ‘klantgericht’
 

Het aanbod moet aansluiten op de vraag
Zoals in figuur 6.33 te zien is zijn de scholen redelijk gelijkgestemd over de factor ‘aansluiten op vraag’. De helft van 
de ondervraagden beoordeelt deze factor met een 10. Het gemiddelde van 9,2 (tabel 6.25) geeft aan dat deze factor 
relatief gezien erg belangrijk gevonden wordt. Voor de meeste scholen is deze vraag een open deur. Als de aansluiting 
er niet zou zijn dan was de school in het begin niet op het aanbod in gegaan. De aansluiting zit voornamelijk in het deel 
dat maatwerk is. Het is belangrijk dat er voldoende ruimte is om in te gaan op het specifieke karakter van de school. De 
aansluiting hangt ook af van de vraag die gesteld wordt. In sommige gevallen kunnen wensen ook eisen zijn, dat zijn 
dan dingen die bereikt moeten worden. In sommige gevallen vraagt dit om flexibiliteit van klanten, niet iedere vraag 
kan worden gerealiseerd en in dat geval zal de vraag bijgesteld moeten worden. In hoeverre er sprake kan zijn van 
aansluiting van het aanbod op de vraag heeft ook met verwachtingsmanagement te maken. Er kan sprake van goede 
aansluiting zijn zonder dat deze 100% is. Tot slot wordt er aangegeven dat de aansluiting er niet altijd op voorhand al 
kan zijn, het is een proces die aansluiting met elkaar te vinden. 

Figuur 6.33: Spreiding ‘aansluiten op vraag’   Tabel 6.25: Resultaten ‘aansluiten op vraag’
 

§6.3  Resultaten – Verschillen
In deze paragraaf zullen twee vergelijkingen worden gemaakt. In de eerste plaats tussen het PO en VO. In de tweede 
plaats een vergelijking tussen scholen die reeds ervaring hebben met bouwen of deze nu aan het opdoen zijn en 
scholen die geen ervaring hebben met bouwen. 

In de vergelijking tussen PO en VO wordt het SO niet meegenomen. Aangezien bij deze school zowel PO als ook VO 
wordt aangeboden zijn de scores die aan de factoren zijn toegekend voor deze school niet toe te schrijven aan of PO 
of VO. De data afkomstig van SO-1 zal daarom in deze vergelijking niet worden meegenomen. In tabel 6.26 zijn de 
gemiddelde waardes voor PO, VO en het verschil tussen VO en PO naast elkaar weergegeven. 

Tabel 6.26: Vergelijking PO en VO
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Gemiddelde PO 9,1 8,7 8,5 6,6 9,3 8,3 8,9 8,5 7,7 8,9 9,4 9,5 5,4 8,0 7,4 9,0 7,5 8,5 7,1 8,0 8,5 7,1 7,6 8,6 9,5

Gemiddelde VO 8,7 8,8 7,5 6,8 7,8 7,0 8,2 7,2 7,2 8,5 8,0 9,0 5,8 8,0 6,0 8,7 7,2 8,0 6,8 7,8 8,3 7,8 6,8 8,3 8,5
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Bij 20 van de in totaal 25 factoren scoort het PO gemiddeld hoger dan het VO. In het algemeen kan dan ook worden 
gesteld dat het PO meer waarde hecht aan de 25 voorgelegde factoren dan het VO. Opvallend zijn de factoren waar 
het verschil tussen PO en VO één punt of meer betreft. Dit geldt voor de factoren ‘prijs-kwaliteitverhouding’ (1,0), 
‘gebruiksflexibiliteit’ (1,4), ‘ontzorgen’ (1,3), ‘juiste onderdelen kiezen’ (1,3), ‘communicatie’ (1,4), ‘procesflexibiliteit’ 
(1,4) en ‘aanbod sluit aan op vraag’ (1,0) (zie tabel 6.26). Bij alle zeven deze factoren is de gemiddelde score van het 
PO hoger dan het VO. Voorgaande zou kunnen betekenen dat de prioriteiten bij een concept specifiek voor het PO op 
andere vlakken zou moeten liggen dan bij een concept specifiek voor het VO. 

Het is moeilijk een verklaring te geven voor het verschil in gemiddelde score voor ‘prijs-kwaliteitverhouding’ omdat 
alle respondenten bij benadering dezelfde toelichting hebben gegeven. Een mogelijke verklaring is dat de kwaliteit 
bij het PO nog belangrijker wordt gevonden dan bij het VO en dat daarom de prijs-kwaliteitverhouding hoger scoort. 
Kwaliteit ziet men in dit opzicht als de best mogelijke huisvesting voor de onderwijsvisie. Een mogelijke verklaring voor 
het relatief grote verschil voor de factor ‘gebruiksflexibiliteit’ is dat de veranderingen op gebied van onderwijs in het 
PO een aanzienlijk groter effect hebben dan in het VO. In het VO verandert er op gebied van onderwijs relatief weinig 
en daarmee is in het VO gebruiksflexibiliteit slechts gewenst vanuit fluctuaties in leerlingaantallen. Voor het verschil 
in de beoordeling van de factor ‘ontzorgen’ zou een mogelijke verklaring kunnen zijn dat in het VO vaker een zekere 
mate van expertise intern aanwezig is dan bij het PO. De scholen in het PO voelen zich meer leek dan de scholen in het 
VO en hebben daardoor een grotere behoefte aan ontzorgt worden. Voor het verschil in beoordeling voor de factor 
‘juiste onderdelen kiezen’ geldt dezelfde mogelijke verklaring als de factor ‘ontzorgen’. Het feit dat bepaalde zaken niet 
worden voorgelegd aan de school wordt ervaren als ontzorgen doordat de school sommige zaken aan de professional 
over laat. Voor de factor ‘communicatie’ gaven de scholen bij benadering dezelfde toelichting. Een verklaring voor 
het relatief grote verschil in beoordeling is dan ook lastig te geven. Mogelijk speelt voor deze factor wederom mee 
dat scholen in het PO zich meer leek voelen dan scholen in het VO en daardoor een grotere behoefte hebben aan 
begrijpbare informatie. Scholen in het VO zijn over het algemeen vrij stellig dat ‘procesflexibiliteit’ niet nodig is zolang 
het voortraject goed is. Mogelijke verklaring dat het PO meer waarde hecht aan procesflexibiliteit zou kunnen zijn dat 
deze scholen alle opties zo lang mogelijk open willen houden. Zij lijken onzekerder te zijn dan scholen in het VO. Het 
verschil in beoordeling voor de factor ‘aanbod sluit aan op vraag’ is mogelijk te verklaren doordat scholen in het VO 
zich meer lijken te realiseren dat die aansluiting er niet voor 100% kan zijn. Scholen in het VO zijn relatief gezien meer 
realistisch dan scholen in het PO. 

In de vergelijking tussen wel en geen ervaring met bouwen is het SO wel meegenomen. Het is voor deze vergelijking 
niet relevant dat de beantwoording van SO-1 niet eenduidig aan PO of VO kan worden toegeschreven. In de groep ‘wel 
ervaring’ zitten zowel de mensen die ervaring uit het verleden hebben als ook mensen die momenteel ervaring aan het 
opdoen zijn. In tabel 6.27 zijn de gemiddelde waardes voor wel ervaring, geen ervaring en het verschil tussen wel- en 
geen ervaring naast elkaar weergegeven.

Tabel 6.27: Vergelijking wel- en geen ervaring met bouwen van een school
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Wel ervaring 9,1 8,6 8,2 6,5 8,6 7,6 8,8 8,2 7,4 9,1 9,3 9,7 5,4 8,3 7,0 9,0 7,6 8,5 6,9 8,1 8,7 7,4 6,9 8,8 9,5

Geen ervaring 8,7 9,0 8,0 6,3 8,7 8,3 8,4 7,6 7,1 8,1 8,3 8,6 5,6 7,7 6,4 8,7 7,0 8,1 7,3 7,7 8,0 7,4 7,4 7,9 8,6

Verschil wel - 
geen ervaring

0,4 -0,4 0,2 0,3 -0,1 -0,6 0,4 0,6 0,2 0,9 1,0 1,2 -0,2 0,6 0,6 0,3 0,6 0,4 -0,4 0,4 0,7 -0,1 -0,5 1,0 1,0

Bij 19 van de in totaal 25 factoren scoren scholen met ervaring gemiddeld hoger dan scholen zonder ervaring met 
bouwen. In het algemeen kan dan ook worden gesteld dat scholen die ervaring hebben, of aan het opdoen zijn, meer 
waarde hechten aan de 25 voorgelegde factoren dan scholen die geen ervaring hebben. Opvallend zijn de factoren 
waar het verschil tussen wel- en geen ervaring met het bouwen van een school 1 punt of meer betreft. Dit geldt voor 
de factoren ‘communicatie’ (1,0), ‘vertrouwen’ (1,2), ‘klantgerichtheid’ (1,0) en ‘aanbod sluit aan op vraag’ (1,0) (zie 
tabel 6.27). Bij alle vier deze factoren is de gemiddelde score van de scholen die wel ervaring hebben hoger dan die van 
scholen die nog geen ervaring hebben met het bouwen van een school. Blijkbaar zijn deze factoren vanuit de ervaring Ho
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van deze scholen bijzonder belangrijk.

Een mogelijke verklaring voor het verschil in beoordeling tussen scholen met- en zonder ervaring is dat de scholen 
met ervaring in de praktijk hebben ondervonden hoe essentieel communicatie is. Ook voor het verschil in beoordeling 
voor de factor ‘vertrouwen’ kan een zelfde verklaring worden gegeven. Vertrouwen gaat onder andere over kunnen 
vertrouwen dat zaken worden uitgevoerd zoals afgesproken en, indien nodig, opgelost. In de praktijk zijn er voor de 
scholen met ervaring zaken mis gelopen die door de scholen onder andere worden toegeschreven aan een gebrek 
aan communicatie en vertrouwen. Het verschil in beoordeling voor de factor ‘klantgericht’ is mogelijk te verklaren 
doordat de scholen met ervaring uit de praktijk hebben geleerd wat klantgerichtheid precies inhoudt. Uit de toelichting 
blijkt wel dat de scholen met ervaring klantgericht zijn als zeer breed en bijna allesomvattend begrip zien. Als aan alle 
overige factoren wordt voldaan dan is het aanbod automatisch op klanten gericht. Scholen zonder ervaring weten 
wellicht minder wat onder dit begrip wordt verstaan en scoren daardoor lager. Het verschil in beoordeling voor de 
factor ‘aanbod sluit aan op vraag’ kan mogelijk verklaard worden doordat scholen met ervaring er hierbij van uit gaan 
dat die aansluiting geen 100% kan zijn. Scholen zonder ervaring verwachten wellicht een 100% aansluiting. Scholen 
met ervaring weten uit de praktijk dat de aansluiting geen 100% kan zijn, maar vinden het wel belangrijk dat het 
aanbod binnen de kaders van wat mogelijk is zo goed mogelijk op de vraag aansluit. 

§6.4  Resultaten – Ranking
In deze paragraaf worden de factoren gerangschikt op basis van de scores die in de interviews zijn toegekend. Gezien 
de verschillen tussen PO en VO zal voor beide een aparte ranking worden gemaakt op basis van de gemiddelde scores 
voor respectievelijk PO en VO. 

Figuur 6.34: Ranking Totaal (N=18)   Figuur 6.35: Ranking PO (N=11)   Figuur 6.36: Ranking VO (N=6) 
  

In bovenstaande figuren zijn de rangordes voor de gemiddeldes van het totaal aan respondenten (figuur 6.34), PO 
(figuur 6.35) en VO (figuur 6.36). Het SO is niet meegenomen in de berekening van de gemiddeldes voor deze figuren. 

Wat opvallend is in deze rangordes is dat ‘snelheid’ in alle drie de gevallen onderaan staat. In §6.2 werd al duidelijk dat 
snelheid ondergeschikt is aan kwaliteit. Verder is te zien dat ‘communicatie’ bij het VO duidelijk lager eindigt dan bij het 
PO en het totaal. Uit de argumentatie van de respondenten volgt geen duidelijke verklaring. Een mogelijke verklaring 
voor de lagere rang van communicatie voor het VO zou kunnen liggen in het relatieve lage aantal VO scholen in dit 
onderzoek. Enkele lagere scores hebben daardoor grote invloed op het gemiddelde cijfer. Ook voor ‘gebruiksflexibiliteit’ 
is dit het geval. Dit verschil is te verklaren doordat in het PO meer wordt gewerkt met verschillende lesvormen, bij 
het VO komt het toch vaak neer op klassikaal les in een lokaal. ‘Verwachtingsmanagement’ eindigt bij het VO juist 
weer hoger dan bij het PO. Het gemiddelde cijfer is voor PO en VO nagenoeg gelijk. Het verschil van de positie in 
de rangorde is te verklaren doordat bij het PO in het algemeen de factoren hoger zijn beoordeeld. Het cijfer 8,5 is 
daardoor relatief laag. De ‘prijs-kwaliteitverhouding’ eindigt bij het PO hoger dan het VO. Wellicht is dit te verklaren 
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vanuit het feit dat de meeste scholen in het PO kleiner zijn dan in het VO en daardoor de druk nog meer op het 
budget komt te liggen. Ondanks het exact gelijke gemiddelde (8,0) eindigt ‘nazorg’ bij het VO hoger dan bij het PO. 
Net als voor ‘verwachtingsmanagement’ is te verklaren doordat bij het PO in het algemeen de factoren hoger zijn 
beoordeeld waardoor het cijfer 8 is voor het PO relatief laag is. De factor ‘ontzorgen’ wordt door het VO beduidend 
lager beoordeeld dan door het PO waardoor deze factor ook lager in de rangorde eindigt bij het VO. Wellicht ook hier 
weer de verklaring vanuit de schaal van de school; grotere scholen hebben vaker de juiste mensen in huis waardoor 
het niet nodig is ontzorgt te worden vanuit de aanbieder. Een ‘goede relatie’ eindigt bij het PO aanzienlijk lager dan bij 
het VO. In de interviews was merkbaar dat scholen in het VO sneller geneigd zijn verder te kijken dan één project en de 
samenwerking op een grotere schaal te zien.

Duidelijk is in ieder geval dat de volgorde waarin door PO en VO prioriteit wordt gegeven aan de factoren verschilt. Dit 
betekent dat het aanbod bij conceptueel bouwen voor PO en VO niet gelijk zou moeten zijn. Voor PO en VO moet een 
afzonderlijk aanbod worden ontwikkeld waarin in verschillende mate aandacht wordt geschonken aan de factoren. 
Ondanks de verschillen in de mate waarin de factoren belangrijk gevonden worden kan wel worden gesteld dat alle 
factoren, met uitzondering van ‘snelheid’, in principe van belang zijn. ‘Snelheid’ valt buiten deze stelling aangezien deze 
factor een onvoldoende scoort. Daarnaast is in de toelichting tijdens de interviews duidelijk geworden dat ‘snelheid’ 
geen factor is. Het halen van de afgesproken termijn is van belang en niet de snelheid waarmee dit gebeurt.  

§6.5  Resultaten – Aanvullingen
Aan het einde van ieder interview is de gelegenheid gegeven om aanvullingen te doen voor wat betreft de factoren 
die zijn besproken in het interview. In deze paragraaf zullen deze aanvullingen kort worden besproken. Voor iedere 
aanvullende factor wordt aangegeven hoe vaak deze naar voren is gekomen in alle interviews. 

Zeven respondenten gaven aan dat de aanbieder verstand moet hebben van scholen. Het is belangrijk dat er een zekere 
basiskennis is over wat een school is, hoe die werkt en wat daar voor nodig is. Op die manier hoeft niet telkens alles tot 
in detail uitgelegd te worden en snappen school en aanbieder elkaar op hoofdlijnen. Een school is iets anders dan een 
kantoor. Een school is heel specifiek. Bijvoorbeeld de interieurinrichting moet vanuit het gebruik of de functionaliteit 
bedacht zijn. Kleurkeuze hangt bijvoorbeeld af van het type leerling dat in die ruimte komt te zitten. De omgeving 
heeft een duidelijke invloed op kinderen. Verder moeten er geen dode hoeken zijn, overzicht is nodig om toezicht te 
kunnen houden en daarmee een veilige omgeving te kunnen krijgen. Er moet niet alleen gekeken worden vanuit het 
geven van onderwijs, maar ook vanuit het volgen van onderwijs. Kinderen en docenten zijn beide gebruiker, maar wel 
op een andere manier. Ook moet er kennis zijn van wet- en regelgeving specifiek voor scholen. Dit gaat dan over zowel 
technische als onderwijskundige zaken. Een gebrek aan deze factor kan volgens de respondenten eventueel worden 
gecompenseerd door vertrouwen en vice versa. 

Drie respondenten gaven aan dat de aanbieder moet denken vanuit het gebruik. Het is belangrijk dat het past bij 
de specifieke wensen van een school. De aanbieder moet zich op voorhand afvragen hoe het gebouw gebruikt gaat 
worden door de school. Hoe werkt een digibord, waar moet het bord hangen in het lokaal, welk materiaal kan het 
best gebruikt worden, etc. Een eventueel gebrek aan specifieke kennis bij de aanbieder kan worden gecompenseerd 
door de gebruiker actief te betrekken. Op die manier kan de kennis alsnog worden verkregen. De aanbieder moet de 
gebruiker dienen en niet de ‘bobo met een sigaar’. Bij scholen moet de aanbieder zich niet alleen op zijn klant (de 
gemeente), maar vooral op de gebruiker (de school) richten. 

Twee respondenten gaven aan dat duurzaamheid moet worden meegenomen. Met het oog op de toekomst is 
het belangrijk dat duurzaamheid wordt meegenomen in het aanbod. Duurzaamheid heeft dan betrekking op 
energie en materiaal. Materiaal heeft dan betrekking op duurzaam geproduceerd, mogelijkheid tot hergebruik, 
onderhoudsvriendelijk en lange levensduur. 

Eén respondent gaf aan dat de aanbieder actief met aanbod naar klanten moet komen. De school wil zien dat partijen 
actief met oplossingen komen. Scholen hebben de houding ‘kom maar op, wat heb jij mij te bieden’ en verwachten 
iets van de aanbieder.

Twee respondenten gaven aan dat de aanbieder alle aspecten vroegtijdig tot in detail hebben uitgedacht. Het aanbod 
moet een totaalconcept zijn. Hierdoor wordt het voor klanten mogelijk het best mogelijke product te krijgen. Het is 
belangrijk dit ook aan een klant te laten zien; wat wordt er gebruikt, waar zitten de leidingen, etc. Er moet niet worden 
uitgelegd welk systeem het is, maar er moet wel aangetoond worden dat er over nagedacht is. Het is bijvoorbeeld 
belangrijk om al in een heel vroegtijdig stadium na te denken over wat voor elektra en aansluitingen er nodig zijn 
en zaken zoals vergunningen te regelen met de netbeheerder en nutsvoorzieningen om eventuele problemen en 
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vertragingen te voorkomen. 

Twee respondenten gaven aan dat de aanbieder moet inspelen op, en kennis moet hebben van trends en ontwikkelingen. 
De aanbieder moet op de hoogte zijn van de laatste trends en ontwikkelingen in onderwijsland. Te denken valt aan 
nieuwe onderwijsconcepten of regelgeving. Hier moet actief op worden ingespeeld met het aanbod. 

Drie respondenten gaven aan dat de aanbieder over lokale kennis moet beschikken. Het is belangrijk dat de aanbieder 
weet waar de school komt, wat de context is en hoe bijvoorbeeld de gemeente te werk gaat. Iedere gemeente gaat 
verschillend om met regels, huisvesting, nieuwbouw, etc. De aanbieder moet het maatschappelijk krachtenveld 
begrijpen en een bepaalde sensitiviteit hebben voor de omgeving. 

Eén respondent gaf aan dat het proces ruimte moet bieden voor persoonlijk contact met specialisten. Het is doorgaans 
lastig om als klant zaken te doen met onderaannemers omdat niet transparant is welke afspraken er gemaakt zijn 
tussen aannemer en onderaannemer. Onderaannemers moeten onderling weten wat ze doen om problemen te 
kunnen voorkomen, maar ook voor een klant is het goed om te snappen waar zij mee bezig zijn en de onderaannemers 
zouden moeten snappen waar de school mee bezig is (onderwijs).

Eén respondent gaf aan dat de aanbieder flexibel moet kunnen denken. De aanbieder moet niet alleen vasthouden 
aan de eigen ideeën, maar moet ook open kunnen staan voor de input vanuit onderwijs. Er zit veel expertise vanuit 
ervaring en daar moet de aanbieder in mee kunnen gaan. 

Eén respondent gaf aan dat de aanbieder over lerend vermogen moet beschikken. Dit heeft praktische waarde omdat 
de aanbieder op deze manier tot optimale oplossingen kan komen. De aanbieder moet problemen die hij tegenkomt 
tackelen en in een volgend product beter aanpakken. Het is belangrijk om te luisteren en daar leerpunten uit te trekken. 

Eén respondent gaf aan dat de aanbieder ervaring moet kunnen aantonen. Volgens de school ligt er een bewijslast bij de 
aanbieder voor wat betreft het aanleveren van ervaringscijfers. ‘Dit systeem werkt goed, kijk maar…’. De ervaringscijfers 
moeten dan betrekking hebben op een soortgelijke situatie. Dat een systeem werkt in een winkelcentrum is geen 
garantie dat het ook werkt in een ruimte met 30 kinderen. 

Twee respondenten gaven aan dat het gebouw multifunctioneel inzetbaar moet zijn. Vanaf 5 uur en in de vakanties 
staan schoolgebouwen in principe leeg. De gemeente heeft doorgaans voor iedere stichting of vereniging (muziekles, 
bibliotheek, dansles, etc.) een apart gebouw. Waarom zou een gebouw niet gedeeld kunnen worden. Constructies 
als ‘jij mag mijn klaslokalen gebruiken en in ruil kom jij muziekles geven bij mij op school’ worden door de school 
voorgesteld. Er is een wederzijds maatschappelijk voordeel voor beide partijen door elkaar te helpen vanuit de eigen 
mogelijkheden. Dergelijke constructies leveren winst op vlak van exploitatiekosten. Tevens hoeft de gemeente minder 
gebouwen aan te houden. 

Eén respondent gaf aan dat de aanbieder interesse moet hebben buiten de eigen sector. Het is belangrijk dat de 
aanbieder nieuwsgierig is naar andere sectoren. Op deze manier ontstaat de mogelijkheid om iets te leren uit andere 
sectoren. De school wil door de aanbieder worden meegenomen naar bijvoorbeeld de belastingdienst of Microsoft om 
te zien ‘kijk zo kan het ook’. 

Eén respondent gaf aan dat de aanbieder begrip moet hebben voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. De 
aanbieder moet er begrip voor hebben dat een school een bepaalde mate van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
heeft. Een school heeft een voorbeeldfunctie en wil daarbij uitstralen waar de school voor staat. Het gebouw moet 
uiteindelijk, onder andere in architectuur, de uitstraling hebben die bij de school past. 

Eén respondent gaf aan dat de aanbieder over voldoende creatief oplossingsvermogen moet beschikken. Het is 
belangrijk dat de aanbieder ook tussentijds nog vanuit een heel ander gezichtspunt kan en durft te kijken naar wat hij 
aan het doen is. De aanbieder moet een andere bril op kunnen zetten om op die manier nog verder te kunnen komen. 
Dit heeft met de houding en de competenties van de aanbieder te maken. Als de aanbieder dit kan kunnen nieuwe 
dingen ontstaan die de school op voorhand niet had verwacht. 

Twee respondenten gaven aan dat de aanbieder oog moet hebben voor detail en extra ver moet willen gaan voor 
klanten. Op het moment dat het project bijna klaar is moet de aanbieder de ambitie hebben om nog een stap extra te 
maken voor een klant. Alle details goed afwerken zodat het resultaat nog beter wordt of een extra dienst leveren waar 
niet direct om gevraagd is. In deze laatste stap zit de meerwaarde voor klanten. 

Ho
of

ds
tu

k 
6:

 O
nd

er
zo

ek
sr

es
ul

ta
te

n



89

Conclusie
In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de factoren die voortkomen uit de literatuur met betrekking tot wonen voor 
het overgrote deel ook van toepassing zijn op scholen. Met uitzondering van de factor ‘snelheid’ worden alle factoren 
gemiddeld genomen van belang geacht voor conceptueel bouwen. In de basis blijken scholen in het bijzonder waarde 
te hechten aan dat het gebouw de onderwijsvisie zo goed mogelijk ondersteund. Dit heeft onder andere te maken 
met gebruiksflexibiliteit en kwaliteit. Tevens is gebleken dat de mate waarin de factoren belangrijk gevonden worden 
gemiddeld genomen voor PO en VO verschilt. Anders gezegd is er geconstateerd dat het PO en het VO beide andere 
prioriteiten stellen. Voor een groot deel is dit te verklaren vanuit de wijze waarop zij onderwijs verzorgen. Daar waar 
het VO relatief traditioneel met klaslokalen werkt is het PO vooruitstrevender voor wat betreft nieuwe lesvormen en 
de daarbij behorende huisvesting. Eveneens is gebleken dat scholen met- en zonder ervaring met bouwen andere 
prioriteiten stellen. De verschillen blijken met name voort te komen uit het feit dat men bepaalde zaken positief of juist 
negatief heeft ervaren en daardoor meer of minder belang is gaan hechten aan deze factoren. 

Alles overwegende betekenen de resultaten van dit onderzoek dat in de praktijk ten minste twee doelgroepen 
kunnen worden onderscheiden voor wat betreft scholen te weten scholen in het PO en scholen in het VO. Het feit 
dat deze doelgroepen zijn te onderscheiden op basis van een verschil in de prioritering van factoren betekent dat 
het aanbod voor onderwijs gedifferentieerd moet worden. Voor PO en VO moet een afzonderlijk specifiek aanbod 
worden ontwikkeld dat is afgestemd op de verschillende kenmerken van PO en VO en de manier van werken die hier 
uit volgt. In het aanbod voor PO en voor VO zal rekening moeten worden gehouden met de factoren zoals genoemd in 
dit onderzoek en de prioriteit die aan iedere factor wordt gegeven zoals beschreven in §6.4. Voor beide aanbiedingen 
geldt dat ‘snelheid’ geen rol speelt. Over een verdere segmentatie in doelgroepen kan op basis van de resultaten van 
dit onderzoek niks worden gezegd. 
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Nadat in de voorgaande hoofdstukken de deelvragen zijn beantwoord, wordt in dit hoofdstuk de hoofdvraag 
beantwoord. In §7.1 worden de antwoorden op de afzonderlijke deelvragen gegeven om vervolgens te komen 
tot een antwoord op de hoofdvraag. In §7.2 worden aanbevelingen gedaan voor de implementatie van de 
onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor vervolgonderzoek.

§7.1  Conclusies
De aanleiding voor dit onderzoek is gelegen in de groeiende vraag naar een klantgericht aanbod dat klanten centraal 
stelt. Het huidige aanbod sluit onvoldoende aan bij de vraag. Conceptueel bouwen lijkt de aanbodstrategie met de 
meeste potentie. Dit is in het bijzonder het geval voor het bouwen van scholen gezien de gunstige verhouding tussen 
prijs en kwaliteit. Conceptueel bouwen wordt in de praktijk echter nog nauwelijks toegepast. 

In dit onderzoek staat de volgende onderzoeksvraag centraal:

Welke factoren van conceptueel bouwen zijn van invloed op het succes van conceptueel bouwen voor 
schoolgebouwen, in welke mate zijn zij dit en welke aanbevelingen kunnen worden gedaan aangaande de 
verbetering van het aanbod van conceptueel bouwen?

Om tot een antwoord te komen voor deze onderzoeksvraag worden de antwoorden op de drie deelvragen gegeven.  

De eerste deelvraag luidde als volgt: Welke factoren van conceptueel bouwen zijn volgens de literatuur van invloed op 
het succes van conceptueel bouwen? In de literatuur zijn verschillende aandachtspunten naar voren gekomen die van 
belang zijn voor conceptueel bouwen. Uit deze aandachtspunten zijn in dit onderzoek 37 factoren geformuleerd. De 
factoren zijn ingedeeld in vier categorieën te weten productfactoren (PDF), procesfactoren (PCF), organisatiefactoren 
(OF) en aanbodfactoren (AF). Voor iedere factor is in hoofdstuk 4 beschreven hoe de factor geïnterpreteerd moet 
worden en worden suggesties gedaan richting de aanbodzijde hoe het beste met deze factoren kan worden omgegaan. 

De tweede deelvraag luidde als volgt: In hoeverre zijn de in de literatuur gevonden factoren van toepassing op 
conceptueel bouwen voor scholen? 23 van de 37 factoren die uit de literatuur volgen zijn middels interviews voorgelegd 
aan scholen. Met de interviews is getoetst in hoeverre de factoren die betrekking hebben op conceptueel bouwen voor 
wonen van toepassing zijn op conceptueel bouwen voor scholen. Uit de resultaten van de interviews blijkt dat 22 van 
de 23 factoren van belang zijn voor conceptueel bouwen voor scholen. Alleen de factor ‘snelheid’ wordt door scholen 
minder belangrijk gevonden met als argument dat de prioriteit wordt gegeven aan kwaliteit boven snelheid. In het 
algemeen is gebleken dat scholen grote waarde hechten aan het zo goed mogelijk ondersteunen van de onderwijsvisie 
door het gebouw. 

De derde deelvraag luide als volgt: In welke volgorde van belangrijkheid zijn de factoren die van toepassing zijn op 
conceptueel bouwen voor scholen van belang? In dit onderzoek is gebleken dat er een verschil is tussen primair onderwijs 
(PO) en voortgezet onderwijs (VO) in de mate waarin zij prioriteit geven aan de voorgelegde factoren. Er zijn daarom 
drie verschillende rangordes gemaakt te weten een rangorde voor PO, voor VO en een rangorde voor alle scholen 
tezamen. In figuur 7.1 staat de top 10 voor het PO weergegeven. In figuur 7.2 staat de top 10 voor het VO weergegeven. 
Op een gedeelde eerste plaats voor het PO blijken de factoren ‘aanbod sluit aan op vraag’ en ‘vertrouwen’ te staan. 
Voor het VO blijkt de factor ‘vertrouwen’ het belangrijkst te zijn. De tiende plaats bij het VO is een gedeelde plaats voor 
drie factoren met dezelfde gemiddelde score. In alle rangordes staat de factor ‘snelheid’ onder aan. 

Figuur 7.1: Top 10 PO          Figuur 7.2: Top 10 VO 

1 Aanbod sluit aan op vraag 9,5

2 Vertrouwen 9,5

3 Communicatie 9,4

4 Gebruiksflexibiliteit 9,3

5 Verwachtingen voldoen 9,1

6 Duidelijkheid 9,0

7 Keuzevrijheid 8,9

8 Actief betrokken 8,9

9 Afgestemd op wensen 8,7

10 Klantgerichtheid 8,6

1 Vertrouwen 9,0

2 Afgestemd op wensen 8,8

3 Duidelijkheid 8,7

4 Verwachtingen voldoen 8,7

5 Actief betrokken 8,5

6 Aanbod sluit aan op vraag 8,5

7 Verwachtingsmanagement 8,3

8 Klantgerichtheid 8,3

9 Keuzevrijheid 8,2

10 Communicatie & nazorg & proactiviteit 8,0 Ho
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Er zijn een aantal factoren waarvoor de positie in de complete rangorde sterk verschilt tussen PO en VO. Een aantal 
factoren eindigen bij het PO hoger dan bij het VO. ‘Communicatie’ staat bij het PO beduidend hoger dan bij het 
VO. Mogelijk is dit een vertekend beeld door het relatief lage aantal scholen in het VO in dit onderzoek. De lagere 
scores zouden op toeval kunnen berusten, maar hebben duidelijk invloed op het gemiddelde cijfer. Ook de factor 
‘gebruiksflexibiliteit’ eindigt in de rangorde van het PO hoger dan in die van het VO hetgeen te verklaren is doordat in 
het PO vaker met verschillende lesvormen wordt gewerkt. De factor ‘prijs-kwaliteitverhouding’ eindigt bij het PO hoger 
dan bij het VO. Een mogelijke verklaring is dat de schaal bij het PO vaak kleiner is dan bij het VO waardoor de druk nog 
meer op het budget komt te liggen. De factor ‘ontzorgen’ eindigt eveneens bij het PO hoger dan bij het VO. Ook voor 
deze factor kan de schaal een verklaring zijn. Doordat een school in het VO vaak groter is dan in het PO is de kans groter 
dat de juiste mensen intern aanwezig zijn en daardoor ontzorgen minder van belang is voor het VO. Een aantal factoren 
eindigt juist in de rangorde van het VO hoger dan in die van het PO. Voor de factoren ‘verwachtingsmanagement’ en 
‘nazorg’ is dit het geval. Voor beide geldt dat de gemiddelde scores voor PO en VO (nagenoeg) gelijk zijn. Echter zijn bij 
het PO de factoren in algemene zin hoger beoordeeld dan in het VO. De cijfers voor ‘verwachtingsmanagement’ (8,5) 
en ‘nazorg’ (8,0) zijn hierdoor voor het PO relatief laag waardoor ze lager in de rangorde eindigen. Tot slot eindigt de 
factor ‘goede relatie’ bij het VO hoger dan bij het PO. Uit de interviews bleek dat scholen in het VO sneller geneigd zijn 
over de grenzen van het project heen te kijken. Ondanks het feit dat PO en VO dezelfde factoren belangrijk vinden is er 
een verschil in de mate waarin zij dit vinden. 

Nu de antwoorden op de deelvragen duidelijk zijn kan de onderzoeksvraag worden beantwoord. 

Met betrekking tot ‘welke factoren’ is gebleken dat er 22 factoren zijn die van belang zijn voor het succes van conceptueel 
bouwen te weten ‘afgestemd op wensen’, ‘verwachtingen voldoen’, ‘prijs-kwaliteitverhouding’, ‘keuzevarianten’, 
‘gebruiksflexibiliteit’, ‘ontzorgen’, ‘keuzevrijheid op juiste niveau’ (opgebouwd uit ‘keuzevrijheid’, ‘juiste onderdelen 
kiezen’ en ‘van groot naar klein kiezen’), ‘actief betrokken’, ‘communicatie’, ‘vertrouwen’, ‘procesflexibiliteit’, 
‘duidelijkheid’, ‘nazorg’, ‘innovativiteit’, ‘imago’, ‘proactiviteit’, ‘klantvriendelijkheid’, ‘verwachtingsmanagement’, 
‘goede relatie’, ‘marktonderzoek’, ‘klantgerichtheid’ en ‘aanbod sluit aan op vraag’. Alleen de factor ‘snelheid’ bleek in 
mindere mate van belang te zijn voor scholen. Met betrekking tot ‘in welke mate’ de factoren van invloed zijn is gebleken 
dat er onderscheid gemaakt dient te worden tussen het PO en VO. In het PO en VO vind men weliswaar dezelfde 
factoren van belang, maar de mate en volgorde verschillen. Het laatste deel van de hoofdvraag (aanbevelingen) wordt 
beantwoord in de volgende paragraaf. 

§7.2  Aanbevelingen
Vanuit de resultaten en het verloop van dit onderzoek kunnen verschillende aanbevelingen worden gedaan. 

Aanbevelingen implementatie
Ten aanzien van de implementatie van de onderzoeksresultaten worden richting de aanbieders van conceptueel 
bouwen voor scholen de volgende aanbevelingen ter verbetering van de afstemming tussen vraag en aanbod gedaan. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het van belang is om onderscheid te maken tussen het aanbod voor PO 
en het aanbod voor VO. Houdt bij het differentiëren van het aanbod rekening met de verschillen waarin PO en VO 
prioriteit geven aan de factoren uit dit onderzoek. Dit geldt in het bijzonder voor de factoren waar de verschillen 
tussen PO en VO het grootst zijn. Dit zijn de factoren ‘communicatie’, ‘gebruiksflexibiliteit’, ‘prijs-kwaliteitverhouding’, 
‘verwachtingsmanagement’, ‘ontzorgen’, ‘nazorg’ en ‘goede relatie’. 

Het is van belang dat de markt effectief, meetbaar, toegankelijk, uitvoerbaar en winstgevend wordt gesegmenteerd in 
doelgroepen. Vervolgens moet er bewust worden gekozen om een specifieke doelgroep te bedienen (target marketing). 
De marketingmix (product, prijs, promotie en distributie) van het aanbod moet afgestemd zijn op de wensen van de 
gekozen doelgroep. Zorg er als aanbieder voor dat het aanbod op functioneel niveau en qua uitstraling aansluit bij de 
doelgroep. Functionaliteit wordt door klanten ervaren als kwaliteit. Klanten willen waar voor hun geld en dus moet 
de prijs-kwaliteitverhouding optimaal zijn afgestemd op de doelgroep. In het algemeen moet in het aanbod rekening 
worden gehouden met het feit dat klanten in de meeste gevallen leken zijn. 

Om blijvend te kunnen inspelen op de wensen van de doelgroep moet in alle lagen van het bedrijf een structurele 
plaats worden geboden aan innovatie. Denk in prestaties in plaats van in technische eisen om innovatie de ruimte te 
bieden en wees nieuwsgierig. Zorg dat richting klanten een zekere garantie kan worden geboden dat innovatieve zaken 
ook werken en neem zo eventuele onzekerheden weg. Ook wanneer het aanbod is gerealiseerd moet het product niet 
alleen invulling geven aan de huidige behoefte, maar ook geschikt (te maken) zijn voor de behoefte in de toekomst. Een 
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scheiding van ruw- en afbouw en het tijdens het ontwerp nadenken over constructieve elementen is hierbij onmisbaar. 
Denk als aanbieder aan zowel ‘snelle flexibiliteit’ als ook aan gebruiksflexibiliteit op lange termijn.

De keuze om een aanbod voor één specifieke doelgroep te maken lijkt ‘eng’ voor aanbieders. Het is raadzaam te kijken 
naar de voordelen van het kiezen van een leveringsproces dat geschikt is voor meerdere doelgroepen. 

Ook de mate van keuzevrijheid moet zijn afgestemd op de doelgroep. Niet iedere doelgroep wil evenveel vrijheid. 
Daarnaast is het raadzaam er voor te zorgen dat klanten invloed kunnen hebben op zaken waar zij dit willen en hen 
verder niet ‘lastig’ te vallen met alle overige zaken (ontzorgen). Deze zaken kunnen worden gestandaardiseerd. Klanten 
stellen het op prijs om de keuzes van globaal naar gedetailleerd te maken om zo het overzicht te behouden. Zorg er 
verder voor dat klanten voldoende tijd hebben voor het maken van keuzes en in alle fases van het proces de gemaakte 
keuzes kunnen bijsturen. Maak het proces beter beheersbaar om zo tot een hogere procesflexibiliteit te komen en 
begeleid klanten in het voortraject actief.  

Een manier om keuzevrijheid aan klanten te bieden en als aanbieder zelf van de voordelen van massaproductie 
te kunnen profiteren is door te werken volgens het principe mass customization. Houdt er rekening mee dat 
de aangeboden keuzevarianten binnen dit principe niet beperkend werken voor de doelgroep. Om tot de juiste 
keuzevarianten te komen is het nodig marktonderzoek te doen. Marktonderzoek dient periodiek en projectgericht te 
worden uitgevoerd om zowel de uitgesproken als ook de latente behoefte en de kenmerken van de doelgroep te leren 
kennen. Doe een means-end analyse om inzicht te krijgen in de achterliggende gedachten van keuzes. Werk met ‘big 
data’ om de opgedane kennis te borgen. Baseer het aanbod op de kennis uit marktonderzoek, maar waak er voor dat 
marktonderzoek het creatieve oplossingsvermogen niet in de weg komt te zitten. Door marktonderzoek is het aanbod 
beter afgestemd op de doelgroep hetgeen tot hogere tevredenheid zal leiden. Zorg er voor dat het tevredenstellen van 
klanten in alle lagen van het bedrijf centraal staat en de interactie met klanten hier op is ingericht om als aanbieder 
klantgericht en klantvriendelijk te kunnen zijn. 

Leer de wensen van de doelgroep onder andere kennen door klanten actief te betrekken. Communiceer duidelijk 
en tijdig waar en wanneer klanten inspraak hebben en zorg dat de inspraakmomenten op interactieve wijze vorm 
worden gegeven. Houdt klanten op de hoogte van de voortgang en bespreek eventuele problemen direct. Zorg dat de 
communicatie begrijpbaar is voor leken. Maak gebruik van alle mogelijkheden die er zijn om klanten te ondersteunen 
bij het vormen van een visuele voorstelling. Betrek waar mogelijk ook de gebruiker. Verbeter de communicatie tussen 
partijen aan de aanbodzijde door integraal en voor langere tijd met de zelfde partijen samen te werken. Zorg er in het 
algemeen voor dat het medium is afgestemd op het doel van de communicatie. 

Verder is duidelijkheid van belang. Zorg voor duidelijke afstemming en communicatie zodat klanten weten wat zij 
wanneer van wie mogen verwachten en wat de effecten daarvan zijn. Duidelijkheid heeft ook betrekking op het op 
voorhand bieden van zekerheid over onder andere financiën. Meld zaken die niet kunnen of fout lopen duidelijk en 
eerlijk aan klanten. Het actief managen van verwachtingen voorkomt ontevredenheid achteraf. Het correct managen 
van verwachtingen draagt bij aan het kunnen waarmaken van de verwachtingen die klanten hebben. 

Wees niet alleen op gebied van communicatie en verwachtingsmanagement proactief, maar neem in het algemeen een 
proactieve houding aan. Denk vooruit en anticipeer op veranderingen. Door afspraken na te komen, verwachtingen 
te managen, openheid van zaken te geven en duidelijk en tijdig te communiceren ontstaat vertrouwen van klanten in 
de aanbodzijde. Openheid van zaken en onderlinge steun zijn belangrijk voor het vertrouwen tussen partijen aan de 
aanbodzijde. Eerlijkheid, duidelijkheid, transparantie en klantgerichtheid in zowel communicatie als houding dragen in 
positieve zin bij aan het imago van de aanbieder. Doe als aanbieder actief aan image building en branding. Positioneer 
het aanbod als een merk en zorg voor aantoonbare ervaring om zo klanten te verleiden om voor een bepaald aanbod 
te kiezen.  

Zet een kopersbegeleider in voor een betere en persoonlijke communicatie met klanten. Zorg dat alle opties 
van te voren zijn uitgewerkt voor het optimaal functioneren (bedienen van klanten) van de kopersbegeleider en 
communiceer de taken en verantwoordelijkheden duidelijk in de organisatie. Werk, afhankelijk van de doelgroep, 
met nieuwe contractvormen om zo meer diensten aan te bieden. Zowel het werken met een kopersbegeleider als 
nieuwe contractvormen kunnen bijdragen aan het ontzorgen van klanten. Let daarbij wel op dat ontzorgen niet leidt 
tot een verminderde betrokkenheid van klanten. De inzet van een kopersbegeleider en een proactieve en transparante 
houding dragen bij aan een goede relatie met klanten. Kies bewust voor de inzet van marketingtechnieken en een 
bepaalde marketingstrategie. Zowel voor, tijdens als ook na het proces moet aan de relatie worden gebouwd. Zorg na 
afloop van het project voor nazorg zodat klanten een positief gevoel aan het proces en een positief beeld (imago) van 
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het bedrijf overhouden. Gebruik als aanbieder nazorg om leerpunten te trekken ter verbetering van het aanbod in de 
toekomst. Neem een actieve houding aan en blijf bereikbaar voor klanten. 

Wanneer de aanbieder rekening houdt met de verschillen tussen PO en VO, het aanbod hier op afstemt en klanten 
centraal stelt kan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod worden bereikt. 

Aanbevelingen verbetering onderzoek
Ten aanzien van een eventuele herhaling van dit onderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan voor de 
verbetering van het huidige onderzoek.

Vanwege tijdsredenen is het in dit onderzoek niet gelukt meer dan 18 scholen te interviewen. Door nog meer scholen 
in het onderzoek te betrekken kan nog beter worden onderzocht of de gevonden resultaten betrouwbaar zijn of niet. 

Voor het inplannen van de interviews zijn potentiële respondenten telefonisch benaderd. Bij ruim de helft van 
de benaderde scholen was voorzichtigheid merkbaar. Achteraf bleek er twijfel te zijn of men de vragen wel zou 
kunnen beantwoorden als leek zijnde. Door uit te leggen dat voor de beantwoording geen ervaring met bouwen of 
bouwkundige kennis nodig is werkte de scholen mee. In een volgende keer moet dit direct duidelijk worden gemaakt 
voor de respondenten. 

Tijdens de interviews zijn door de respondenten verschillende aanvullingen gedaan op de lijst met factoren die uit de 
literatuur is gevolgd. Deze aanvullingen zijn terug te vinden in §6.5. Deze factoren dienen mee te worden genomen in 
een eventuele herhaling van dit onderzoek om te bepalen of deze wellicht ook van belang zijn voor alle scholen. 

Aanbevelingen vervolgonderzoek
In dit onderzoek zijn een aantal zaken naar voren gekomen die nader onderzoek vereisen. Ten aanzien van eventueel 
vervolgonderzoek worden de volgende aanbevelingen gedaan. 

In dit onderzoek zijn alleen de factoren waar klanten iets over kunnen zeggen (22 van de 37 factoren) meegenomen in 
de interviews. Voor een beoordeling van de overige factoren zou dit onderzoek nogmaals moeten worden uitgevoerd, 
maar dan gericht op de aanbodzijde door interviews te houden met aanbieders. De volgende factoren zouden in deze 
interviews moeten worden voorgelegd aan de aanbieders:
 - Bij het product zijn ruw- en afbouw gescheiden;
 - Bij het product zijn wensen van klanten en mogelijkheden van aanbieder in balans;
 - Gedurende het proces wordt integraal samengewerkt;
 - Gedurende het proces wordt gewerkt met bouwsystemen;
 - Het proces is beheersbaar;
 - Het proces is inzichtelijk;
 - De aanbieders werken in een eenvoudige organisatievorm samen;
 - De aanbieders hebben een open- en op samenwerking gerichte bedrijfscultuur;
 - De aanbieders hebben een lange termijnvisie;
 - De aanbieders concurreren op prijs- kwaliteitverhouding;
 - De aanbieders bieden ruimte voor ondernemerschap en groei aan medewerkers;
 - De aanbieders beschikken over de juiste competenties;
 - De aanbieders laten het traditionele denken los;
 - De aanbieders maken gebruik van marketingtechnieken.
Zoals in hoofdstuk 5 is beschreven zijn er twee factoren die een interne (tussen partijen in de keten) en externe (tussen 
aanbieder en klanten) component hebben. Voor de factoren ‘communicatie’ en ‘vertrouwen’ is de externe component 
meegenomen in dit onderzoek. De interne component dient te worden meegenomen in een vervolgonderzoek. Dat 
betekent dat de volgende twee factoren aan bovenstaande lijst worden toegevoegd:
 - Gedurende het proces wordt er duidelijk en tijdig gecommuniceerd intern tussen aanbiedende partijen;
 - Gedurende het proces is er vertrouwen intern tussen aanbiedende partijen.

In dit onderzoek is onderzocht wat er in theorie nodig is voor het succes van conceptueel bouwen. Het is voor aanbieders 
wellicht waardevol om te weten welke van deze theoretische aanbevelingen het best kunnen worden toegepast en 
op welke manier. Nader onderzoek over in hoeverre de resultaten uit dit onderzoek toepasbaar zijn in de praktijk is 
daarvoor nodig. 
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In dit onderzoek is specifiek gekeken naar conceptueel bouwen voor scholen. Het is aan te bevelen om op gelijke wijze 
te onderzoeken of de in dit onderzoek gevonden factoren ook van toepassing zijn op conceptueel bouwen voor andere 
typen vastgoed. 

In dit onderzoek is gebleken dat minimaal de doelgroepen primair- en voortgezet onderwijs kunnen worden 
onderscheiden. Voor een verdere segmentatie is in dit onderzoek geen aanleiding geweest. Het lijkt echter aannemelijk 
dat bijvoorbeeld een school voor het vmbo andere behoeften heeft dan een school voor het vwo. Door nader te 
onderzoeken of een verdere segmentering van de markt voor scholen nodig is kan wellicht tot een nog betere 
afstemming tussen vraag en aanbod gekomen worden. 

In dit onderzoek is gebleken dat een goede segmentatie van belang is om vervolgens het aanbod te kunnen laten 
aansluiten op de vraag en als gevolg daarvan als aanbieder marktsucces te behalen. In de marketingtheorie blijken er 
verschillende gronden te zijn waarop de markt kan worden gesegmenteerd. Nader onderzoek in welke segmentatie 
strategieën er bestaan en welke daarvan geschikt zijn voor conceptueel bouwen kan voor aanbieders waardevolle 
informatie opleveren. 

In dit onderzoek is een eerste voorzet gedaan voor nader onderzoek naar de ‘diffusion of innovation’ theorie. In het 
bijzonder is nader onderzoek nodig naar de verschillende groepen in de adoptiecurve. Op welke groep zou conceptueel 
bouwen zich in eerste instantie moeten richten? Hoe ontwikkelt dat zich gedurende de levensduur van het product en 
wat is daar dan voor nodig vanuit de aanbieder. Wat zijn de kenmerken van iedere groep en hoe moeten zij benadert 
worden? 

Eerder in dit onderzoek is gebleken dat werken met BIM voordelen heeft voor zowel vraag- als ook aanbodzijde. Er is in 
dit onderzoek onder andere gesproken over de mogelijkheden van BIM voor integrale samenwerking en de interactie 
met klanten. De potentie die BIM heeft wordt in de praktijk slechts ten dele benut. Nader onderzoek in wat BIM op 
welke manier kan betekenen voor vraag- en aanbodzijde kan van toegevoegde waarde zijn voor conceptueel bouwen. 

Met dit onderzoek is een bijdrage geleverd aan de literatuur over conceptueel bouwen door factoren samen te stellen 
die in het algemeen voor conceptueel bouwen van belang zijn. Er is een specifieke bijdrage aan de literatuur over 
conceptueel bouwen voor scholen geleverd door te bepalen welke van de algemene factoren van toepassing zijn op 
scholen. Verder is bepaald in welke mate de factoren van toepassing zijn. Op basis van deze nieuwe informatie is een 
advies gedaan richting de aanbieders van conceptueel bouwen voor scholen. Dit advies kan aanbieders helpen het 
aanbod beter af te stemmen op de vraag. 
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Interview Guide 
 
De introductie 
Hallo ik ben Gert-Jan Houtepen en ik studeer aan de technische universiteit Eindhoven en doe daar 
vastgoedbeheer en vastgoedmanagement. Als afsluiting van deze studie doe ik een 
afstudeeronderzoek naar de succesfactoren van conceptueel bouwen bij scholen.  
 
Doel van het onderzoek 
Het doel van mijn onderzoek is om factoren te identificeren die van belang zijn bij conceptueel 
bouwen. Met andere woorden: waar moet de aanbieder van een concept op letten om u als klant zo 
goed mogelijk te bedienen? Door deze kennis te verzamelen kan in de toekomst het aanbod wellicht 
beter worden afgestemd op uw wensen. Het is voor het beantwoorden van de vragen niet nodig dat 
u ervaring heeft met conceptueel bouwen.  
 
Vragen 
Eerst een aantal algemene vragen: 
 
Vraag 1: Wat voor type school praten we over in dit geval? 

o Basisonderwijs 
o Voortgezet onderwijs 

 
Vraag 2: Hoeveel leerlingen zitten er op deze school? 
Antwoord: 
 
 
 
Vraag 3: Hoeveel docenten zijn er actief op deze school? (leerlingen per docent) 
Antwoord: 
 
 
 
Vraag 4: In welke plaats staat de school? (dorp of stad) 
Antwoord: 
 
 
 
Vraag 5: Heeft u ervaring met het bouwen van een school? 

o Nee 
o Ja, al eens meegemaakt 
o Ja, momenteel mee bezig 

Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 6: Heeft u plannen om een school te gaan bouwen? 

o Ja 
o Nee 

Opmerkingen: 
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Vraag 7: Heeft u ervaring met conceptueel bouwen? 
o Ja 
o Nee 

Opmerkingen: 
 
 
 
Bent u bekend met conceptueel bouwen? Conceptueel bouwen is een bouwmethode waar een deel 
van het ontwerp is gestandaardiseerd en deel vrij is om te kiezen. Het is een methode waarbij de 
prijs kwaliteitverhouding gunstiger ligt dan bij de traditionele manier van bouwen. Voor scholen zou 
dit extra interessant kunnen zijn vanwege de beperkte budgetten vanuit de overheid.  
 
Vraag 8: Nu u weet wat conceptueel bouwen is, zou u misschien een eerste oordeel kunnen vellen 
over deze bouwmethode? Met andere woorden hoe interessant lijkt deze methode u voor scholen? 

o Totaal niet interessant 
o Niet interessant 
o Neutraal 
o Interessant 
o Heel interessant 

Opmerkingen: 
 
 
 
Dan gaan we door met de factoren uit de literatuurstudie, deze wil ik graag aan u voorleggen. Deze 
factoren zijn opgedeeld in vier categorieën, ik zal ze per categorie aan u voorleggen.  
 
Productfactoren 
We beginnen met de eerste categorie; de productfactoren. Productfactoren zijn factoren die 
betrekking hebben op de school of het ontwerp voor de school. Voor iedere factor wil ik u vragen om 
aan te geven hoe belangrijk u deze vindt als u een nieuwe school zou moeten bouwen. Er zijn steeds 
tien antwoorden mogelijk. U kunt dit zien als een soort rapportcijfer waarbij 1 het minst belangrijk, 
en 10 het belangrijkste is.  
 
Vraag 9: Hoe belangrijk is het dat het nieuwe schoolgebouw aan uw verwachtingen voldoet? 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 10: Hoe belangrijk is het dat het schoolgebouw is afgestemd op uw wensen? 

 
Opmerkingen: 
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Vraag 11: Hoe belangrijk is de prijs-kwaliteit verhouding van het schoolgebouw? 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 12: Hoe belangrijk is het dat het schoolgebouw keuzevarianten heeft? Keuzevarianten zijn 
varianten van de school met steeds verschillende samenstellingen. Denk bijvoorbeeld aan een 
indelingsvariant met een centrale gang en de klaslokalen aan de zijkant, en een indelingsvariant met 
de gang aan de buitenkant en een rij lokalen daar achter.  

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 13: Hoe belangrijk is het dat het schoolgebouw flexibel is gedurende het gebruik? Denkt u 
bijvoorbeeld aan mogelijkheden om het gebouw te vergroten of juist te verkleinen of het wijzigen 
van de indeling.  

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 14: Hoe belangrijk is het dat het plan voor het schoolgebouw er op is gericht u te ontzorgen en 
te ondersteunen? Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hebben van 1 aanspreekpunt die u helpt bij 
vragen en inzicht geeft in wat de consequenties zijn van bepaalde keuzes. Of dat er taken bij u uit 
handen worden genomen. Dit kan tijdens het proces zijn, maar ook achteraf door bijvoorbeeld het 
onderhoud van u over te nemen.  

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 15: Hoe belangrijk is keuzevrijheid? 

 
Opmerkingen: 
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Vraag 16: Hoe belangrijk is het dat u bij het schoolgebouw de juiste onderdelen kunt kiezen? Dat u 
bijvoorbeeld wel de indeling kunt kiezen omdat die voor u relevant is, maar niet hoeft te kiezen welk 
type luchtvervesingsinstallatie er geplaatst moet worden.  

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 17: Hoe belangrijk is het dat de keuzes van groot naar klein aan u worden voorgelegd? Je kiest 
bijvoorbeeld eerst de indeling van het gebouw en dan pas de kleur van de tegels op het toilet. 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Procesfactoren 
Dat waren de productfactoren, nu gaan we verder met de procesfactoren. Procesfactoren zijn de 
factoren die te maken hebben met de bouw van het schoolgebouw.  
 
Vraag 18: Hoe belangrijk is het dat er tijdens de bouw aandacht is voor u en uw wensen doordat u 
actief wordt betrokken? 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 19: Hoe belangrijk is het dat er tijdens de bouw duidelijk en tijdig met u gecommuniceerd 
wordt?  

 
Opmerkingen: 
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Vraag 20: Hoe belangrijk is het dat er tijdens de bouw vertrouwen is tussen de aanbieder en u als 
klant? 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 21: Hoe belangrijk is het dat het bouwproces snel is? Anders gezegd; dat uw gebouw snel 
wordt opgeleverd.  

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 22: Hoe belangrijk is het dat u aan het einde van het bouwproces goede nazorg krijgt? Denk 
dan bijvoorbeeld aan dat er gevraagd wordt naar uw ervaringen en mogelijke verbeterpunten.  

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 23: Hoe belangrijk is het dat het bouwproces flexibel is? Dit betekent dat u invloed heeft op 
het ontwerp en zelfs tijdens de bouw nog wijzigingen door kan voeren. 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 24: Hoe belangrijk is het dat zaken duidelijk zijn voor u? Denk bijvoorbeeld aan zekerheid over 
financiën, kwaliteit en specificaties, maar ook aan wanneer u inspraak heeft en wat dan de 
consequenties zijn als u iets wil veranderen. 

 
Opmerkingen: 
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Organisatiefactoren 
Dat waren de procesfactoren. Nu zullen we verder gaan met de organisatiefactoren. Hiermee wordt 
bedoeld factoren die te maken hebben met de bedrijven waar u mee te maken heeft bij de bouw van 
een school. Meestal zal dit een aannemer zijn, maar dat kunnen ook meerdere partijen zijn.  
 
Vraag 25: Hoe belangrijk is het dat de betrokken partijen vernieuwend zijn? Dit kan zijn het 
ontwikkelen van nieuwe ideeën of van nieuwe dingen die aan u kunnen worden aangeboden. Met 
‘de betrokken partijen’ bedoel ik dan de partijen uit de bouwsector die samen met het aanbod naar u 
toe komen.  

 
Opmerkingen:  
 
 
 
Vraag 26: Hoe belangrijk is het dat de betrokken partijen pro-actief zijn? Pro-actief betekent dat je 
niet afwacht en reageert op wat er gebeurt, maar dat je vooruit denkt, probeert te anticiperen en 
problemen te voorkomen. U zou daardoor minder van eventuele problemen kunnen merken.  

 
Opmerkingen:  
 
 
 
Vraag 27: Hoe belangrijk is het dat de aanbieder een goed imago heeft? Het gaat vanaf nu dus niet 
meer om alle betrokken partijen, maar om het bedrijf waar u als klant direct mee te maken heeft.  

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 28: Hoe belangrijk is het dat de aanbieder klantvriendelijk is? 

 
Opmerkingen: 
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Vraag 29: Hoe belangrijk is het dat de aanbieder uw verwachtingen managet? Met andere woorden 
het bedrijf stuurt op wat u kan en mag verwachten.  

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 30: Hoe belangrijk is het dat het de aanbieder continu en systematisch bouwt aan een goede 
relatie met u? 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Factoren van het aanbod als geheel 
Dat waren de organisatiefactoren. Dan gaan we nu verder met de factoren die met het aanbod te 
maken hebben. Het aanbod is het totaalplaatje, dus zowel het product, het proces en de organisatie.  
 
Vraag 31: Hoe belangrijk is het dat het aanbod gebaseerd is op kennis die is verkregen met 
marktonderzoek?  

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 32: Hoe belangrijk is het dat het aanbod klantgericht is? 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Vraag 33: Hoe belangrijk is het dat het aanbod bij uw vraag aansluit? 

 
Opmerkingen: 
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Aanvullingen 
We hebben nu al veel factoren gehad. Zijn er misschien nog factoren die u gemist heeft? Kunt u 
hierbij ook aangeven hoe belangrijk u deze factor vindt? 
 
Extra 1: 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Extra 2: 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Extra 3: 

 
Opmerkingen: 
 
 
 
Dankwoord 
Dan is dit het einde van het interview. Ik wil u hartelijk danken voor uw tijd en moeite, u heeft mij 
daarbij enorm geholpen. Heeft u eventueel interesse in een samenvatting van mijn 
onderzoeksresultaten? 
 
Contactgegevens: 
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