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Themablad Transactieproces conceptueel bouwen 

*De definities van de in onderstaand document gebruikte begrippen zijn te vinden via 

www.conceptueelbouwen.nl/kennisbank - Toolbox inkoopproces - begrippenlijst 

 

Inleiding 
Wie wat wil kopen gaat naar een winkel, een showroom of kiest op internet. In het traditionele bouwen gaat dat 

anders. Er wordt een uniek proces gebruikt en unieke oplossing bedacht voor een product dat waarschijnlijk 

grotendeels al eens gerealiseerd is. Als gevolg hiervan is de kans groot dat er in de tekeningen en de 

(bestek)omschrijving dingen bedacht worden die in de praktijk anders uitgevoerd moeten worden. Ook is er weinig 

tijd om alles goed voor te bereiden en te bedenken. De stakeholders en bewoners zijn veel mondiger geworden en de 

steeds veranderende (Bouwbesluit/ duurzaamheid) eisen maken een goede voorbereiding steeds lastiger. Op de 

vastgestelde tekeningen en omschrijving is de offerte van enkele aannemers gebaseerd en wordt waarschijnlijk de 

laagste offerte gekozen. Of de bouwer de kwaliteit realiseert, die de opdrachtgever voor ogen heeft, is op voorhand 

niet zeker. Er wordt hoopvol van start gegaan, maar alle partijen staan klaar om de eigen belangen te verdedigen. De 

gemeente had graag gezien dat er meer kwaliteit geleverd wordt, de architect wil graag nog wat optimalisaties 

doorvoeren, de aannemer wil zijn eigen bouwsysteem en gelijkwaardige producten aanbieden. Het resultaat van deze 

onderhandeling op de planning, kwaliteit en het budget is pas na oplevering bekend en in grote mate afhankelijk van 

de wijze waarop de onderhandeling tussen de partijen zal plaatsvinden. De prestatieafspraken, de 

klantvriendelijkheid en de duurzaamheidsdoelstellingen vragen juist om een grote voorspelbaarheid en 

risicobeheersing. Het is al jaren bekend dat het traditionele proces niet in deze behoefte voorziet. 

 

Conceptuele projectontwikkeling lijkt meer op gewoon kopen. Kiezen uit wat wordt aangeboden. Met het verschil dat 

tijdens het kopen de oplossing op jouw situatie wordt toegesneden. Maatwerk confectie zou je kunnen zeggen. 

Kijk je nu naar dat conceptuele transactieproces, dan moeten een aantal zaken opnieuw vorm krijgen. Uitgangspunt 

is dat je een oplossing wil kopen waarvan bewoners tevreden gebruik maken en gemeente en stakeholders ook 

enthousiast zijn omdat deze oplossing voorziet in de behoefte. Als professionele opdrachtgever (bijvoorbeeld een 

corporatie of projectontwikkelaar) kies je niet alleen. De gemeente, bewoners en het bestuur moeten de plannen 

goedkeuren. Er moet draagvlak zijn. Zij willen dat je jouw keuzes kunt verantwoorden. Pas als zij tevreden zijn is er 

echt waarde toegevoegd. Dat geeft wat extra vragen: 

• Hoe kun je bepalen welke oplossing de optimale is? 

• Hoe maak je de kans op het vinden van die oplossing zo groot mogelijk? 

• Hoe bereik je tevredenheid bij alle belanghebbenden en hoe betrek je ze daartoe in het proces? 

 

Procesaspecten transactieproces conceptueel bouwen 
We onderscheiden 5 uitgangspunten bij het vormgeven van het transactieproces. Deze komen op iedere themablad, 

per fase, terug. Waarbij per aspect een overzicht gegeven is specifiek voor die fase. 

 

• Effectief proces. Het proces moet effectief zijn: de maximale kans bieden op het vinden van de meest 

waardevolle oplossing voor de gewenste doelgroep, voor de samenleving en omwonenden en voor jou als 

professionele opdrachtgever/ afnemer. 

• Efficiënt proces. Het proces moet efficiënt zijn: een snel en zo ongestoord mogelijk verloop, voorspelbare 

risico’s en minimale voorbereidingskosten, waarbij ook de kosten van de eigen organisatie worden 

meegenomen. 

• Transparant proces. Het proces waarin de meest waardevolle oplossing (dus de beste prijs/kwaliteit 

verhouding) geselecteerd wordt uit het aanbod van conceptaanbieders moet transparant zijn: De selectiewijze 

moet integer en goed te verantwoorden zijn.  

• Gedragen proces. Het proces moet tot draagvlak leiden bij alle belanghebbenden (bewoners, gemeente en 

welstand, bestuur en RvC, omwonenden).  

• Leerzaam proces. Het proces moet bijdragen aan de veranderende behoefte van de eigen organisatie: Door 

te focussen op wat waarde toevoegt en het overige te laten aan opdrachtnemers die dit beter, sneller en 

goedkoper kunnen. Door voortdurend te verbeteren middels Plan, DO, Check, Act en als gevolg hiervan de 

voorspelbaarheid te verbeteren en de overgebleven risico’s beter te beheersen  

http://www.conceptueelbouwen.nl/kennisbank
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Welke oplossing is de optimale? 
De oplossing die jouw vraag het dichts benadert is de optimale. Dan krijg je de meeste ‘waar voor je geld’. Voor 

sommigen lijkt het vinden van die oplossing op een doolhof. De invulling van de (duurzaamheids) prestatie-eisen en 

de beste prijs/kwaliteitverhouding is in grote mate afhankelijk van de conceptaanbieder die het betreffende project 

gaat bouwen.  

 

In samenwerking met branchevereniging Aedes stelde het NCB De Woonstandaard1  op.  De Woonstandaard gaat 

in op het nut en gebruik van basiseisen bij de ordening van vraag en aanbod. Zodoende biedt De Woonstandaard hulp 

de prestatie-eisen en aanvullende eisen te formuleren en deze een waardering mee te geven in het Waardeprofiel. Dit 

waardeprofiel is opgenomen in de format uitvraag2. Een document dat verstuurd kan worden naar de mogelijke 

aanbieders. In het document format uitvraag zijn projectkenmerken, budget en tevens risicoanalyse opgenomen. Je 

hebt namelijk niets aan een voorstel dat niet binnen je budget valt of niet voldoet aan de kwaliteit die alle partijen voor 

ogen hebben. En je hebt ook niets aan een oplossing die op een bepaalt aspect te veel levert. Bijvoorbeeld een woning 

die in 1 dag gerealiseerd wordt, maar omdat de nuts nog niet zo ver is, niet gebruikt kan worden. Of een woning die 

heel innovatief is, maar in de praktijk veel storingen heeft omdat het systeem nog onvoldoende getest is. 

 

De oplossing is pas waardevol als deze, binnen een bepaalde onder- en bovengrens, voldoet aan de behoefte, aan de 

geëiste prestatie. Maar wat betekent waardevol? Er is een NEN-blad3 dat het begrip waarde definieert als het quotiënt 

van kwaliteit en prijs met de kwaliteit als deeltal en de prijs als deler. Een definitie die goed aansluit bij de 

Nederlandse uitdrukking ‘waar voor je geld’. De oplossing met het hoogste waardenquotiënt biedt dan de meeste 

waarde.  

 

 
 

Meerwaarde ontstaat enerzijds door een prestatie die boven de ondergrens (de minimale eis) ligt en anderzijds door 

een prijs die lager is dan het budget. Door in je vraag zowel het budget, de prestatiegrenzen, en het waardeprofiel aan 

te geven, weten aanbieders binnen welke grenzen ze hun oplossing voor jou kunnen optimaliseren. Wil je een 

aanbieder uitdagen om voor jou het maximale te bedenken, maak dan in je vraag deze grenzen transparant en 

duidelijk. 

 

Budget en tijd 

De deler moet vallen binnen jouw budget. Traditioneel bestaat dat uit de bouwkosten binnen de stichtingskosten. Bij 

concepten is het budget het bedrag dat je maximaal voor de aanschaf wilt besteden. Daar zit in principe alles in. Dus 

ook kosten voor het ontwerpen en de engineering. Omdat je op zoek bent naar betaalbare en rendabele (dus woningen 

die aan de vereiste rendementsdoelstelling voldoen) woningen wordt het budget niet bepaald door de raming van de 

bouwkosten of stichtingskosten maar door de totale exploitatie. Het rendement op de exploitatie wordt, zoals je weet, 

niet alleen bepaald door de exploitatiekosten, maar ook door de exploitatie opbrengsten. De huuropbrengst is voor 

sociale huur gemaximaliseerd per huurprijsklasse. Willen wij de exploitatie optimaliseren, dan moeten wij vooral 

kijken naar de exploitatiekosten en de waarde in verhuurde staat. De exploitatiekosten worden voornamelijk bepaald 

door de stichtingskosten en de onderhoudskosten. De waarde in verhuurde staat wordt grotendeels bepaald door de 

locatie, maar ook door de kwaliteit van de woning. Als wij ervan uitgaan dat de locatie, net als de huuropbrengst (per 

huurprijsklasse) is gemaximaliseerd, dan houden wij drie posten over waarop de exploitatie geoptimaliseerd kan 

worden, te weten: 

- De stichtingskosten; 

- De onderhoudskosten; 

- De kwaliteit van de woning in verhuurde staat; 

Een bezuiniging op de kwaliteit in de aanschafkosten kan van grote invloed zijn op de onderhoudskosten en de waarde 

van de woning, of te wel de Total Cost of Ownership (TCO). Stichtingskosten alleen, zonder dat er zicht is op de 

 
1 De Woonstandaard is terug te vinden op www.conceptueelbouwen.nl/kennisbank - Toolbox inkoopproces conceptueel bouwen. 
2 Format uitvraag is terug te vinden op www.conceptueelbouwen.nl/kennisbank - Toolbox inkoopproces conceptueel bouwen. 
3 NEN-EN 1325 over waarde-analyse. Het blad is nooit norm geworden en daarom in 2014 weer ingetrokken.  

Rekenvoorbeeld Vraag

I II III

Punten voor extra prestaties (deeltal) 100 70 80 90

Budget/prijs (deler) 100 90 95 100

Waardenquotiënt 1,00 0,78 0,84 0,90

Aanbiedingen

De beste oplossing

http://www.aedes.nl/
http://www.conceptueelbouwen.nl/kennisbank
http://www.conceptueelbouwen.nl/kennisbank
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onderhoudskosten en de invloed hiervan op de waarde van de woning, kunnen het rendement op de exploitatie 

negatief beïnvloeden. Er zal naar een balans gezocht moeten worden door inzicht in deze factoren te creëren. Een 

concept kan dit veel beter dan een traditioneel proces omdat het product in de basis geen uniek product meer is, maar 

een beproefd product waarin korte termijn kosten, zijn vergeleken met lange termijn gevolgen. Bij deze concepten 

hoeft de opdrachtgever alleen nog maar de prestatie-eisen te formuleren en het concept te selecteren dat, op basis 

hiervan, de hoogste waarde toevoegt. 

 

 

 

 

 

 

Het wegen van prestaties  

Maar hoe vertaal je kwaliteit ten behoeve van het deeltal in een waarde die je kunt delen? Dat kun je bepalen door aan 

prestaties punten toe te kennen. Je moet dan weten wat je meer of minder waard is. Voldoet een mooiere of een 

grotere woning, of een woning die snel gerealiseerd wordt beter aan de doelstellingen? Is er behoefte aan flexibiliteit in 

of aan de woning, of presteert een woning met een hogere duurzaamheid beter? Als je prestaties onderling kunt wegen 

kun je nagaan welke combinaties van prestaties de beste is. Dit doe je door aan belangrijke prestatie/kwaliteit meer 

punten toe te kennen en aan minder belangrijke prestaties minder punten toe te kennen. In het voorbeeld maakt de 

wegingsfactor duidelijk hoe belangrijk je schoonheid ten opzichte grootte en/of snelheid vindt. Heb je alle kwaliteiten 

die je van belang acht een weegfactor gegeven dan vormen ze samen het waardenprofiel van jouw vraag. De prestaties 

van de oplossingen die je worden aangeboden zijn daarmee, binnen de door jouw aangegeven grenzen, onderling te 

wegen. 

 

Niet alle prestaties zijn eenvoudig te berekenen en daarmee objectief vast te stellen. Snelheid wel. Als een woning in 

voorstel A een maand eerder klaar is, dan is dat goed te meten. Maar bijvoorbeeld bij schoonheid lukt dat niet. Toch 

zijn subjectieve prestaties ook te scoren. Bijvoorbeeld door belanghebbenden te vragen welke ze de mooiste vinden. Je 

kunt de voorstellen in een volgorde van goed, beter en best laten zetten. De plaats op die ladder geeft recht op een 

vooraf bepaald aantal punten4. Zo is iedere oplossing te waarderen en te vergelijken met het door jou gewenste 

waardenprofiel. 

 

Waarde voor wie?  

Meerdere partijen hebben belang bij de prestaties van een woning. De grootte en het comfort van een woning zijn 

bijvoorbeeld belangrijk voor je bewoners. In de esthetische uitstraling is onder andere de buurt geïnteresseerd. De 

gemeente vindt ook de duurzaamheid, de circulariteit, levensloopbestendigheid en de bijdrage aan sociale veiligheid 

belangrijk. De RvC hecht waarschijnlijk waarde aan een tevreden huurder en een tevreden gemeente. Maar wil ook dat 

het product duurzaam en betaalbaar is waarmee enerzijds de prestatieafspraken worden gehaald en anderzijds dat de 

investering binnen afgewogen en verklaarbare risico’s plaats vindt. En misschien hecht je zelf waarde aan een 

leverancier die ontzorgt waardoor er voor jou meer tijd overblijft om projecten te doen, de doelstellingen te 

verduidelijken en het externe en interne draagvlak te verbeteren. Het maakt dus uit voor wie de prestatie bedoeld is. 

Daarom is het belangrijk om scherp in beeld te hebben wat de doelgroep en andere belanghebbenden willen. Passend 

bij de doelstellingen op goed wonen, vertaal je de doelstellingen in de gewenste prestaties van het product en het totale 

(realisatie en exploitatie) proces. En je bepaalt ook of en zo ja hoe je belanghebbenden bij het kiezen van de oplossing 

wil betrekken. Verderop, op blz. 5 (Hoe bereik je tevredenheid bij alle belanghebbenden?), gaan we hier dieper op in. 

 

 

De Conceptenboulevard.nl5 is gemaakt - met en voor leden van het Netwerk Conceputeel Bouwen - om een overzicht 

en inzicht in bouwconcepten te bieden. Voor een opdrachtgever, ontwikkelaar of projectmanager is het namelijk erg 

prettig, zo niet noodzakelijk, om te weten wat er in de markt te koop is. Dit allemaal in beeld hebben en de de vele 

ontwikkelingen bijhouden kost de projectverantwoordelijke(n) te veel tijd die beter en makkelijker middels een 

centraal kennispunt gefaciliteerd wordt.    

 

 
4 Wil je je hier verder in verdiepen dan kun je terecht in de multivariate analyse theorie. 
5 www.conceptenboulevard.nl 

Onderhoud per jaar 1

Contante waarde 15 Rente per jaar: 4,00%

Aanschafprijs 85 Looptijd in jaren: 25

Budget TCO 100

Budget met daarin de onderhoudskosten
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Hoe maak je de kans op de optimale oplossing zo groot mogelijk? 
Wordt de selectie van het juiste concept een voorspelbaar traject? Wordt het inrichten van de selectie een proces 

waarin altijd de meest optimale oplossing wordt gevonden? Bij conceptueel bouwen heeft die reis veel meer weg van 

(in)kopen dan van projectmanagement. Daarom wordt het soms ook wel een klantreis genoemd (customer journey). 

De wijze waarop het jou aangeboden wordt en het gemak waarmee je de voor jou belangrijke keuzes kunt maken. Maar 

omdat elk project zijn eigen unieke elementen heeft (proces en/of product), is er ook maatwerk nodig. De 

doelstellingen en behoeften leiden tot een vraag die de wegwijzer is en je houvast en sturing geeft. Maar voordat die 

vraag helder is en de optimale oplossing gekozen is, moet er wel het een ander gebeuren. 

 

Vraag scherp krijgen in de contactfase 

Jouw reis begint met weten wat je wil: welke PMC wil je inkopen: welke basis- en aanvullende prestatie-eisen moeten 

de woningen of het woongebouw leveren. De basis hiervoor is geformuleerd in de portefeuillestrategie en in het 

portefeuilleplan. Daarnaast is het ook van belang welke eisen en wensen de (beoogde) bewoners, de gemeente, en de 

stakeholders stellen. Bij elkaar geven die de grenzen in de gewenste prestaties, je waardenprofiel en je budget. Maar 

weet je ook wat er mogelijk is? De mogelijkheden zijn van grote invloed op hetgeen je kunt vragen. Die kennis heb je 

nodig om een scherpe, maar vooral ook haalbare vraag te formuleren. In de traditionele setting schakel je daarvoor 

adviseurs in. In de conceptuele omgeving kijk je zelf rond en heb je contact met marktpartijen. Sommigen leggen je op 

hun site al vragen voor waarna ze direct met voorbeelden, filmpjes, 3D-similaties of gerealiseerde projecten komen. 

Anderen laten zien hoe het proces tot een efficiënt en effectief gerealiseerd product leiden. Met die informatie kun je 

beter en betrouwbaarder definiëren wat je kunt vragen. Door het rondkijken vind je ook referenties, statements van 

klanten, behaalde resultaten en andere informatie om te bepalen wie het beste aan je vragen kan voldoen. Je kunt 

vragen of ze jouw (nog voorlopige) vraag haalbaar achten, of ze mee willen doen aan jouw selectie en wat hun specifiek 

meerwaarde is. Nu je deze inzichten hebt, kun je jouw vraag definitief maken.  

 

De oplossing kiezen in de contractfase 

Je staat nu voor een belangrijke keuze. Je wil passende voorstellen met een zo hoog mogelijk waardenquotiënt 

ontvangen. Kies je dan voor één aanbieder of voor competitie tussen enkele? Het laatste vergroot de kans op een 

verscheidenheid aan oplossingen en voorstellen. Het is belangrijk om het aantal partijen gering te houden. Meer dan 

drie lijkt misschien meer keuze op te leveren, maar gaat meestal ten koste van de objectieve beoordeling. Daarnaast 

wordt er kapitaal vernietigt dat ergens weer een keer terugverdiend moet worden. Het levert dus geen meerwaarde op 

en is dus eigenlijk maatschappelijk onverantwoord. Beter is het om de doelstellingen en prestaties beter te formuleren 

zodat er geen behoefte meer is om meer dan drie partijen te vragen. Bij complexere vragen zoals bij sloop en 

vervangende nieuwbouw en/ of complexe binnenstedelijke nieuwbouw, zal de voorkeur mogelijk eerder uitgaan naar 

één partij omdat er nog veel onzekerheden zijn. Zorg ook dan dat er meerdere voorstellen zijn om uit te kiezen. Plaats 

die tegenover je waardenprofiel zodat je ze goed kunt vergelijken en het waardenquotiënt kunt bepalen. 

En wees niet bang om je budget bekend te maken. Hoewel je daar misschien huiverig voor bent, helpt het aanbieders 

bij het bedenken van de beste oplossing, of om oplossingen aan te dragen waar je zelf (nog) niet aan gedacht hebt. Een 

open begroting vragen heeft niet zoveel zin. De prijs van een conceptmatige oplossing wordt door zoveel meer bepaald 

als door de directe kosten alleen. In tegenstelling tot traditionele projecten worden, bijvoorbeeld de 

engineeringskosten, niet alleen bij jouw project in rekening gebracht, maar over alle projecten verdisconteerd.  

Heb je de juiste aanbieder gevonden, dan wordt die met jou 

verder ‘op maat’ gemaakt. In een voorovereenkomst kun je 

daarvoor de aanpak vastleggen. In het besluit kun je, 

middels de waardenquotiënten van de voorstellen, jouw 

voorgestelde keuze onderbouwen. Van de gunning kan een 

rapport opgemaakt worden waarin de waardenquotiënten en 

de verschillen t.o.v. de gevraagde prestaties met de scores 

zijn vastgelegd.  

 

 

 

Zekerheid over prestaties in de controle-en 

gebruiksfase 

In het contract staan de prestaties, de garanties en hoe het resultaat gecontroleerd wordt. Tijdens de uitvoering hoef je 

niet veel te doen. De bouwer werkt met een keuringsplan. Voor het dossier is het belangrijk dat je er op toeziet dat de 

afgesproken keurings- en voortgangsrapportages geleverd worden. Uitgebreid toezicht, maakt je 

medeverantwoordelijk voor eventuele fouten en zijn daarom niet gewenst. Het is belangrijk, voor zowel opdrachtgever 

Vraag

I II III

Duurzaamheid 15 10 10 15

Gezondheid 15 15 15 15

Gebruikskwaliteit 60 45 45 50

Ontzorgen 10 0 10 10

Totaalscore 100 70 80 90

Budget 100 90 95 100

Waardequotient 1 0,78 0,84 0,90

Winnaar selectie

Aanbiedingen

Verslag gunning
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als opdrachtnemer, dat de opdrachtnemer de volledige verantwoordelijkheid voor het product neemt. Na de uitvoering 

kan de monitoring doorlopen. De oplevering is een momentopname, of een zogenaamde nulmeting. Zeker bij een 

prestatiegarantie wil je de prestaties gezamenlijk kunnen monitoren en vaststellen.  

Ter afronding wil je als professionele opdrachtgever lessen trekken. Het is effectiever om dit samen met de 

leverancier/ aanbieder te doen. Het levert brandstof voor voortdurende verbetering van zowel de concepten, maar 

geeft je ook feedback op de verbetering van je eigen voorbereiding (inkooptraject). 

Hoe bereik je tevredenheid bij alle belanghebbenden? 
Een verhuurder vertelde trots dat zij woningen hadden geïsoleerd zonder de huur te verhogen. Verontwaardigd 

hadden zij geconstateerd dat de tevredenheid van de huurders niet gestegen was. Een andere verhuurder vertelde dat 

die, vanaf het eerste moment, de huurders had betrokken. Die bewoners bleken niet alleen tevreden over hun huis, 

maar ook over elkaar en de verhuurder. De score lag boven de acht. Tevredenheid blijkt dus niet alleen afhankelijk van 

wat je als verhuurder levert, maar vooral ook waarom en hoe je dit levert. De betrokkenheid van de bewoners bij het 

formuleren van de vraag geeft je inzicht in elkaars behoeften. Door deze behoefte vroegtijdig aan elkaar kenbaar te 

maken en hierin met elkaar rekening te houden, stel je de klant centraal. Maar hoe doe je dat als dit nog niet 

vanzelfsprekend is? 

 

Is draagvlak voldoende?  

Een breed gedragen draagvlak en betrokkenheid bij sloop en vervangende nieuwbouw is noodzakelijk voor een soepel 

proces; om tijd en geld optimaal te benutten én het plezier van alle betrokkenen hoog te houden. Hoe neem je alle 

betrokken partijen mee? 

Draagvlak en betrokkenheid kun je bereiken door alle belanghebbenden mee te nemen in het proces, vanaf het 

initiatief tot en met de evaluatie. Geef ze een rol in de bepaling van de gewenste prestaties en het waardenprofiel. Laat 

ze mee oordelen over de geboden oplossingen, vooral bij die zaken waar ze zelf belang hebben of door vakkennis of 

ervaring zicht op hebben. Begeleid ze in de uitvoering en betrek ze bij de afronding en evaluatie van het project. En 

vraag of ze tevreden zijn en hoe het beter kan. 

Denk aan: 

- Het maken van goede afspraken met de gemeente over prestatie /RO traject/omgevingsvergunning/ anterieure 
overeenkomst; 

- met Welstand de gewenste beeldkwaliteit bepalen; 
- met de netbeheerder planning, ondergrondse infra etc. afstemmen; 
- huurders/bewoners meenemen in de formuleren van de prestatie-eisen; 
- omwonenden betrekken 

 

Dit alles wordt makkelijker als renovatie of nieuwbouw niet als een zelfstandige bouwopgave wordt gezien, maar 

vooral ook als middel om tot wijk verbetering te komen. De hele buurt wordt er beter van als er kwalitatief 

hoogwaardige woningen, waarin comfortabeler wonen en betere zorg mogelijk is, gerealiseerd worden.  

 

Naast deze aanpassingen van het transactieproces, is ook een verandering van de cultuur gewenst. Kunnen en willen 

denken over de grenzen van het project en handelen vanuit (toekomst)waarde voor de gebruiker zijn een belangrijk 

aandachtspunt bij het vormgeven van de vraag. 

 

Naar een inkoopreglement?  
Inmiddels worden er jaarlijks duizenden goede en betaalbare woningen conceptueel gebouwd of gerenoveerd. En de 

behoefte neemt met de dag toe. Het ligt voor de hand een opgave conceptueel in te vullen. Mede omdat daar minder 

inspanning voor nodig is op onderdelen waar deze behoefte er niet of beperkt is. Hierdoor blijft er meer tijd 

beschikbaar voor onderdelen die juist meer tijd en verbetering vragen. Zoals het voorbereidings- en inkooptraject, de 

participatie, het vaststellen van het waardeprofiel en het PvPE en de selectie van het best aansluitende concept en 

aanbieder. 

 

Samenvatting 
Je kunt tot het optimale resultaat komen door in je vraag een waardeprofiel met een breed draagvlak op te nemen en 

door de aangeboden concepten onderling te vergelijken en vervolgens samen met belanghebbenden de best passende 

te kiezen. 
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De kans op het vinden van het juiste concept maak je zo groot mogelijk door je vraag vroegtijdig uit te zetten bij 

aanbieders waarvan de prestaties al dicht bij de vraag liggen. In een klantreis gestructureerde dialoog kan dan naar de 

optimale oplossing en het uiteindelijke product en exploitatie toegewerkt worden. 

 

Tevredenheid bij alle belanghebbenden wordt makkelijker als nieuwbouw niet alleen als een bouwopgave gezien wordt 

maar ook als middel tot wijkopbouw.  

 

Verdieping?  
Boek: ‘De kracht van een goede opdracht’ – Marjet Rutten (2018) Wat vraagt opdrachtgeverschap van 

woningcorporaties en hoe werk je samen met de markt aan een mooie toekomst voor je huurders 
 

Opleiding: ‘Het fundament Conceptueel Bouwen – (https://watdoejijmorgen.nl/opleidingen/het-fundament-

conceptueel-bouwen) – Een opleiding ontstaan vanuit een samenwerking tussen Brickton / Aedes / Netwerk 

Conceptueel Bouwen. 
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