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Dankwoord
Na 10 jaar fulltime te hebben gewerkt na het afronden van mijn doctoraal studie
bedrijfskunde op Nyenrode (IDP-1), vond ik het hoog tijd om mezelf - naast de ervaringen
die ik inmiddels als real estate strategy consultant had opgedaan - weer verder te
ontwikkelen door een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan; promoveren aan
Nyenrode. De grote vraag was echter op welke wijze ik die wens in vervulling kon laten gaan
zonder mijn baan op te zeggen, want mij was wel duidelijk dat ik niet mijn baan wilde
opgeven om volledig de wetenschap in te duiken. Ik kon mij veel voorstellen bij een
combinatie tussen de wetenschap en de adviespraktijk, maar was een dergelijk traject
eigenlijk wel haalbaar?
Gelukkig wilde prof.dr. Jack van der Veen, een van de docenten uit mijn IDP-1 periode, mij
wel helpen mijn ambitie te realiseren. Ik wist hem te interesseren voor de
faalkostenproblematiek die in de bouwsector gaande was en waarvan ik het vage idee had
dat dergelijke problemen opgelost konden worden door de toepassing van
ketensamenwerking. Als hoogleraar op het gebied van ketensamenwerking was Jack mijn
gedroomde promotor. Hij bezat alle kennis en kunde op het gebied van ketensamenwerking
en ik had veel kennis en kunde over de bouwsector. Gezamenlijk zouden we nieuwe
inzichten genereren en de link leggen tussen het vakveld van Jack en de voor hem relatief
onbekende bouwsector. De ideale win-win zou je zo zeggen.
Ik denk echter dat Jack niet heeft geweten aan welk hels karwei hij begon. Terugkijkend zijn
we bijna 10 jaar met elkaar opgetrokken omdat het onderwerp ‘ketensamenwerking in de
bouw’ in Nederland totaal niet op de kaart stond en er bovendien bijzonder weinig bekend
was over het implementeren van ketensamenwerking. We hebben gezamenlijk jaren
besteed om het onderwerp in Nederland op de kaart te zetten, lezingen te geven, artikelen
te schrijven, opdrachtgevers te vinden die pilots wilden doen. Vervolgens hebben we ook
aanpakken en methoden moeten ontwikkelen om ketensamenwerking ‘implementeerbaar’
te maken.
In de afgelopen twee jaar heeft Jack pas echt veel tijd moeten besteden om de diverse
hoofdstukken van mijn proefschrift te becommentariëren. Ook heeft hij vele gesprekken
met mij moeten voeren om mij ‘on track’ te houden. Het schrijven van een proefschrift
bleek voor mij op sommige momenten een ware nachtmerrie en het becommentariëren
voor Jack van de eerste concepten waarschijnlijk ook. Ik wil Jack dan ook bedanken voor de
enorme hoeveelheid tijd (en geduld) die hij in mij heeft willen investeren om mij te brengen
waar ik graag wilde zijn. Jack, ik ben jou daar enorm dankbaar voor en ik hoop dat we elkaar
in de toekomst nog vaak gaan tegenkomen.
Ook wil ik graag prof.dr. Edward Groenland en prof.dr. Kees van Montfort bedanken die veel
tijd en energie hebben besteed om mij door de jaren heen op het methodologische rechte
pad te houden. Met tomeloze energie hebben jullie de resultaten van statistische analyses
van commentaar voorzien en mij steeds weer in de juiste richting weten te duwen. Edward
en Kees hartelijk bedankt, zonder jullie was het echt niet gelukt alles op een methodologisch
verantwoorde wijze op papier te krijgen.
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Verder wil ik graag prof.ir. Hans de Jonge bedanken. Zonder Hans was het waarschijnlijk veel
moeilijker geweest om het promotietraject op te starten. Hij heeft me in de eerste twee jaar
van mijn onderzoek geholpen om de eerste pilots te vinden bij opdrachtgevers en bouwers
die het aandurfden met ketensamenwerking aan de slag te gaan. Ook heeft Hans me in de
jaren daarna steeds gestimuleerd om vooral door te gaan. Hans enorm bedankt voor jouw
hulp! Zonder jou was het vast een stuk lastiger geweest deze reis tot een succes te maken
en af te ronden.
Ook mijn twee eerste opdrachtgevers Ben Pluijmers (ex directeur vastgoed van
Havensteder) en Joop van der Leeuw (ex directeur van Dura Vermeer Bouw Rotterdam) ben
ik veel dank verschuldigd. Zij zijn het geweest die het aan hebben gedurfd om een deel van
de projecten die men bedrijfsmatig samen deed, te bestempelen als pilotprojecten om
samen met mij uit te vinden of het mogelijk was door de toepassing van
ketensamenwerking te komen tot betere, snellere en goedkopere projectuitvoering dan
traditioneel mogelijk was. Ik ben hen enorm dankbaar omdat zij het - ruim voor de crisis aandurfden ‘anders te gaan samenwerken’ dan tot op dat moment gebruikelijk was.
Doordat zij als voorbeeld voor anderen hebben gefungeerd is daarmee in 2011 niet alleen
de bouwpluim1 gewonnen, maar tevens een sneeuwbal in beweging gebracht die andere
opdrachtgevers en bouwers hebben geïnspireerd om ook anders te gaan samenwerken.
Joop en Ben hebben daarvoor persoonlijk regelmatig de media opgezocht om hun drive om
anders te willen samenwerken, toe te lichten en regelmatig stil te staan bij de successen die
ze samen boekten. Ook hebben Ben en Joop mij als onderzoeker maar tevens als consultant,
de ruimte gegeven om nieuwe aanpakken en methoden te ontwikkelen die noodzakelijk
waren om ketensamenwerking te kunnen implementeren. Enorm dank daarvoor!
Verder wil ik mijn ouders, relaties, collega’s en vrienden bedanken die mij oeverloos hebben
gestimuleerd om vooral niet op te geven. Vooral Henk Peter Vos en mijn naamgenoot dr.mr.
Marcel Ruygvoorn wil ik hierbij speciaal bedanken voor hun soms enorm irritante wijze van
stimuleren. In de afgelopen twee jaar werd ik bijna wekelijks opgebeld met de vraag
hoeveel pagina’s van mijn proefschrift ik al af had.
Ook wil ik nog een speciaal woord van dank uitspreken aan Tim de Gussem (TU Delft
student), die het snode plan had opgevat bij Deloitte te willen afstuderen en daarvoor onder
mijn ’hoede’ kwam te vallen. Tim heeft mij buitengewoon goed geholpen bij de analyse van
de data. Tim zonder jou was mijn haar nog grijzer geworden dan het al was. Enorm bedankt
voor je hulp!

1

http://www.bouwpluim.nl/nl/2/nieuws/werkbezoek-successen-in-de-ketenintegratie-.html Het jury rapport stelt dat ze de prijs

toekende omdat DVBR en Havensteder hebben bewezen dat het mogelijk is sneller, tegen lagere kosten, met een betere kwaliteit en met
tevreden klanten te kunnen bouwen. Daarin noemde de jury DVBR en Havensteder ‘koplopers’. [Geopend op 25 April 2014]
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Als laatste wil ik mijn dochter Nikki Noordhuis bedanken. Jij hebt de afgelopen twee jaar nog
minder van je vader gezien dan ik je had gegund. Terwijl ik op mijn werkkamer bezig was
heb jij vast vaak gedacht dat je zo ongeveer alleen woonde. Ik hoop dit de komende jaren
nog te compenseren voordat je zelf de wijde wereld intrekt om je eigen ambities waar te
maken. Nikki de komende jaren ben jij aan de beurt!
In de afrondende weken werd ik tevens geconfronteerd met de eindigheid van het leven.
Een goede vriendin kreeg een uitslag die je niemand toewenst en vecht voor haar leven. Het
heeft een diepe indruk op mij gemaakt en maakte sommige zaken ineens zeer betrekkelijk.
Werk en studie alleen is ook niet alles, het hebben van een privéleven is daarnaast eveneens
een belangrijke inspiratiebron. Ik hoop die inspiratie - ook van haar - nog lang te mogen
ontvangen.
De afgelopen jaren zijn - nu ik er op terug kijk - een enorm mooie en vooral leerzame reis
geweest met veel slapeloze nachten, weekenden en (gemis van) vakanties. Toch ben ik er
trots op dat het gelukt is die reis tot een goed einde te brengen. Voor mij weer een
persoonlijke mijlpaal en een tussenstation op weg naar alweer een volgende ambitie.
Hoe moeilijk de reis ook is geweest, ik had het allemaal niet willen missen.

Marcel Noordhuis
Almere
April 2015
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1. Achtergrond en aanleiding voor dit onderzoek
Dit hoofdstuk start met paragraaf 1.0 waarin een uitgebreide persoonlijke beschrijving van
praktijkervaringen en ‘verwonderingen’ worden beschreven die ten grondslag hebben
gelegen aan het tot stand komen van dit proefschrift. Omdat deze paragraaf een
persoonlijke ontdekkingstocht in een praktische context beschrijft, is deze op een
‘informele’ wijze geschreven2.
In de opvolgende paragraaf 1.1. wordt het ‘faalkostenprobleem’ beschreven waarmee
zowel corporaties en bouwondernemers reeds jarenlang worstelen. Ook wordt stilgestaan
bij de mogelijke oorzaken voor het ontstaan van faalkosten. In paragraaf 1.2. wordt
beschreven dat de woningbouwsector in de afgelopen jaren met een enorme vraaguitval
kampte en wat daarvan de consequenties zijn. Tevens wordt beschreven waarom het
reduceren van faalkosten belangrijk is voor zowel corporaties alsook bouwondernemers. Tot
slot, wordt in paragraaf 1.3. beschreven op welke gebieden dit proefschrift leidt tot nieuwe
praktische en wetenschappelijke inzichten, aanpakken en modellen.
1.0.

Een persoonlijk perspectief

In 2003 werd ik als consultant gegrepen door de discussie over de hoge faalkosten in de
Nederlandse woningbouwsector. Deze faalkosten hadden betrekking op de kosten die
gemaakt moesten worden om kwaliteitsproblemen (lees ‘fouten’) in het productie- en
leveringsproces op te lossen. Het oplossen van deze kwaliteitsproblemen resulteerde in
tijdsoverschrijdingen en kostenoverschrijdingen. De extra kosten die moesten worden
gemaakt voegden uiteraard geen extra waarde toe aan het eindproduct (de woning). De
verschillende schakels in het bouwproces (opdrachtgevers, bouwers, leveranciers) waren
continu aan het worstelen om de faalkosten omlaag te brengen en de kwaliteit te
verbeteren, maar leken daar maar niet in te slagen.
Na bestudering van verschillende Nederlandse marktonderzoeken, artikelen en publicaties
over de hoogte van de faalkosten, viel me op dat de faalkosten jaar op jaar steeds verder
leken op te lopen en dit kostte de betrokken partijen veel geld. Om de oplopende faalkosten
terug te dringen waren reeds verschillende onderzoeken3 uitgevoerd naar de oorzaken
daarvan. Hieruit kwam naar voren dat het reduceren van faalkosten een lastige opgave was
waarbij de verschillende schakels in de bouwketen samen zouden moeten optrekken om dit
probleem op te lossen. Daarmee werd duidelijk dat de faalkostenproblematiek niet alleen
een individueel (bedrijfsgebonden) probleem was maar eveneens, en misschien wel vooral,
een collectief probleem van de gehele bouwkolom.

2

Opgemerkt moet worden dat de definities en uitwerking van de diverse termen en concepten alsmede hun samenhang, in de

hiernavolgende hoofdstukken nader zullen worden toegelicht.
3

Zie paragraaf 1.1.1. - 1.1.3.
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Van een individueel probleem was sprake als er binnen organisaties ‘fouten’ werden
gemaakt die resulteerden in kwaliteit- en leveringsproblemen. Dergelijke fouten konden
relatief ‘gemakkelijk’ binnen de eigen organisatie worden opgelost. Er ontstonden echter
ook veel problemen op de snijvlakken tussen organisaties in de bouwkolom. Hierbij kan
gedacht worden aan4:
1. onduidelijkheid van het ontwerp, fouten in het ontwerp en complexiteit van het
ontwerp;
2. een slechte werkvoorbereiding of fouten in de projectplanning;
3. onvolledige, te late of verkeerde leveringen;
4. communicatieproblemen tussen de verschillende partijen in de bouwkolom.
Aangezien de verschillende organisaties in de bouwkolom van elkaar afhankelijk zijn bij het
realiseren van woningen, leidden de hierboven beschreven fouten tot verstoringen en
daarmee tot kwaliteitsproblemen en tijd- en budgetoverschrijdingen, ofwel problemen op
de dimensies tijd, geld en kwaliteit.
De werkwijze in de Nederlandse woningbouw kenmerkte zich vooral door een focus op het
optimaliseren van de ‘eigen’ prestatie, dat wil zeggen: de taken in het bouwproces werden
verdeeld en iedere organisatie focuste zich op de taken die aan hen toegewezen waren. De
eigen prestatie was echter deels afhankelijk van de prestaties van andere organisaties in de
bouwkolom. Zo kon een individuele organisatie een excellent product maken op basis van
een aangeleverd ontwerp, maar als dat ontwerp fouten bevatte of een onjuiste versie bleek
te zijn, dan verstoorde dat de eigen processen (zoals de planning) en leverde dat tijd, geld
en/of kwaliteitsproblemen op. Had de producerende organisatie kunnen meekijken met de
ontwerpende organisatie, dan was het mogelijk geweest om dergelijke ‘fouten’ op te sporen
nog voordat de eigen productie met het onjuiste ontwerp aan de slag zou zijn gegaan.
Door de focus op de eigen individuele taak en het feit dat partijen ook alleen maar voor het
uitvoeren van die ‘eigen’ taak werden beloond, was er geen enkele incentive om met ideeën
te komen die er voor zouden kunnen zorgen dat andere partijen in de keten, of de keten als
geheel, beter zouden kunnen gaan functioneren. Eventuele tekortkomingen (en de daarmee
samenhangende kosten en mogelijke kwaliteitsproblemen) die niet direct bij de
taakopvatting van de betrokken organisatie behoorden, werden zoveel mogelijk
doorgeschoven naar andere partijen in de keten. Dit ‘doorschuifgedrag’ en het niet
adequaat oplossen van geconstateerde problemen, heeft er mogelijk toe bijgedragen dat de
faalkosten in de bouwkolom de afgelopen jaren steeds verder zijn opgelopen5.
Een van de onderliggende oorzaken voor het uitblijven van ‘(h)echte samenwerking’ had te
maken met het feit dat de traditionele bouw een projectgebonden karakter kende. Dit
betekende dat organisaties vaak voor de duur van één project samenwerkten. De steeds
wisselende samenwerkingsverbanden (zie paragraaf 1.1.3) maakten het lastig om met
dezelfde organisaties projectoverschrijdend te leren van de fouten die gemaakt waren in
voorgaande projecten; met andere woorden er was geen sprake van ‘lerend vermogen’.

4

Ontleend aan http://www.bouwkennis.nl/wp-content/uploads/2014/03/Faalkosten.pdf [Geopend op 25 juli 2014]

5

Zie paragraaf 1.1.1.
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De enige constante in de steeds wisselende samenwerkingsverbanden was de eigen
organisatie. Hierdoor richtte alle aandacht zich op het verbeteren van de eigen prestatie en
niet op het verbeteren van de prestatie van alle samenwerkende organisaties gezamenlijk.
De focus op het verbeteren van de eigen prestatie reduceerde dan wellicht de
organisatiegebonden faalkosten maar niet de faalkosten op de interfaces tussen de
verschillende organisaties in de keten.
Tijdens de start van het onderzoek waarover dit proefschrift rapporteert, waren
opdrachtgevers en bouwers erg ontevreden over de wijze waarop er met elkaar werd
samengewerkt. In een aantal ronde tafel bijeenkomsten georganiseerd door Building
Business werd dat pijnlijk duidelijk, zie (de Graaf & Laverman, 2007) en (de Graaf, 2008).
Onderstaand volgen uit deze publicaties een aantal citaten van corporaties en bouwers over
het beeld dat partijen van elkaar hadden:
Corporaties over bouwers:
 ‘’In elke industrie is het zo dat als je meer volume afneemt je een lagere prijs betaalt. In
de bouw is dat niet zo. Hoe trouwer je als klant bent, hoe meer je gaat betalen’’.
 ‘’Voor een project stelt de bouwer een team samen dat een leercurve doormaakt. Na
het project wordt dat team weer uit elkaar getrokken en wordt die leercurve niet
doorgetrokken’’.
Bouwers over corporaties:
 ‘’Voor veel corporaties is het bouwen een hinderlijke onderbreking van het
verhuurproces. Per definitie kan je dan niet spreken over professionele
opdrachtgevers’’.
 ‘’De focus zit bij de corporaties niet op het geld. Er worden gewoon tien woningen extra
verkocht en de begroting is weer rond. Bij ons (de bouwers) moet het geld echt worden
verdiend’’.
 ‘’Wat zien we gebeuren: een corporatie die aanbesteedt en een aannemer die vijf
procent onder de kostprijs gaat zitten en vervolgens allerlei krampachtige toeren gaat
uithalen om dat weer goed te maken. Daar wordt niemand blij van’’.
Naast het feit dat corporaties en bouwondernemers geen bijzonder hoge pet van elkaar
ophadden, bleek uit onderzoek dat de bouwsector geen idee had op welke wijze faalkosten
- tussen organisaties - voorkomen zouden kunnen worden (BouwKennis, 2008).
In de zoektocht naar een onderwerp voor promotieonderzoek, leek het onderwerp
’faalkostenreductie’ dan ook zeer geschikt. Immers, het was een thema dat voor
marktpartijen een groot probleem vormde, het lag in mijn werkgebied als consultant en de
bouwsector was tot op dat moment zelf niet goed in staat dit probleem op te lossen. Ook
was er relatief weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar methoden om faalkosten in
de bouwsector terug te dringen.
Het genereren van nieuwe inzichten en aanpakken om faalkosten te reduceren, voegt dan
ook niet alleen voor de sector (de bouwpraktijk) maar ook voor de wetenschap waarde toe.
Deze twee factoren vormden daarmee de belangrijkste reden om aan dit proefschrift te
beginnen.
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Nadat het onderwerp gekozen was, moest ik een keuze maken voor de doelgroep waarop ik
mij zou richten. De bouw is immers een brede sector van verschillende schakels die met
elkaar projecten ontwikkelen, bouwen en onderhouden. Omdat mijn eigen werkzaamheden
als consultant zich vooral afspeelden in de woningbouw en het merendeel van de artikelen
en publicaties over de faalkosten in de woningbouw ging, heb ik me hier specifiek op
gericht.
Door de keuze voor de woningbouw, werden onder andere de opdrachtgevers van
woningbouwers belangrijk. Er waren echter verschillende soorten opdrachtgevers in de
woningbouw te onderkennen. De commerciële opdrachtgevers (o.a. projectontwikkelaars)
vormden een potentiële doelgroep maar ook de woningcorporaties waren een grote en
belangrijke doelgroep6. Na gesprekken met beide doelgroepen gevoerd te hebben, bleken
vooral woningcorporaties de meeste ‘problemen’ te hebben met faalkosten.
Woningcorporaties ontwikkelden namelijk hun woningen om ze vervolgens zelf ook in
exploitatie te nemen. Eventuele fouten in die ontwikkelfase moesten ze zelf in de
exploitatiefase weer oplossen. Commerciële partijen ontwikkelden vooral projecten om ze
daarna aan een andere partij te verkopen. Eventuele fouten die tijdens de exploitatiefase
opdoken, waren dan - zo stelden de ontwikkelaars tijdens de interviews - niet meer hun
probleem. Het belang van woningcorporaties om faalkosten te voorkomen leek dan ook
veel groter dan voor commerciële partijen; derhalve spelen woningcorporaties een
belangrijke rol in dit proefschrift.
Aangezien opdrachtgevers en bouwers een dominante rol speelden in alle artikelen en
publicaties die ik tot op dat moment had gelezen, besloot ik ook woningbouwers als
primaire onderzoeksdoelgroep (naast corporaties) te kiezen. De keuze voor twee primaire
doelgroepen (en niet meerdere) lijkt vanuit ketenperspectief misschien ‘vreemd’ omdat de
keten uit (veel) meer partijen bestaat dan alleen corporaties en bouwers (waaronder
adviseurs, toeleveranciers, installateurs et cetera). Deze keuze heeft te maken met het feit
dat beide partijen erg belangrijk zijn in de vorming en de verdere inrichting van de keten.
Opdrachtgevers spelen een grote rol omdat ze het kapitaal en de eindgebruikers
(huurders/kopers) in de samenwerking inbrengen. Bouwondernemers spelen eveneens een
belangrijke (opdrachtgevende) rol bij de samenstelling en selectie van de overige schakels in
de keten (bouwondernemers kopen 60-80%7 van hun omzet in). Door het onderzoek primair
te focussen op corporaties en bouwondernemers is de gedachte dat daarmee indirect ook
de overige schakels in de keten beïnvloed gaan worden.
Indien opdrachtgevers en bouwers in voldoende mate overtuigd worden van de waarde van
ketensamenwerking, worden de overige partijen zoals installateurs en architecten door een
van beide partijen als vanzelf in de keten betrokken. Immers, opdrachtgevers en bouwers
hebben bij de nieuwbouw of onderhoud en renovatie van woningen ook andere partners
nodig. ‘Ketenverlenging’ is dan ook de logische stap voor de betrokken partijen.

6

Zie paragraaf 1.2.4. Corporaties en bouwers sterk van elkaar afhankelijk.

7

World Class Purchasing NEVI http://www.nevi.nl/sites/default/files/kennisdocument/SPE-IND-kre-002-bl.pdf [Geopend op 19 April 2014]
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Omdat de toepassing van ketensamenwerking in de Nederlandse bouwpraktijk bij de start
van het onderzoek nog in de kinderschoenen stond, is er om pragmatische redenen voor
gekozen het aantal partijen dat centraal staat in het onderzoek niet te groot te maken.
Tijdens literatuuronderzoek stuitte ik op een aantal internationale artikelen waaruit bleek
dat de toepassing van ketensamenwerking bij de uitvoering van bouwprojecten leidde tot
betere prestaties op tijd, geld en kwaliteit dan projecten die niet in ketensamenwerking
waren uitgevoerd.
Op basis van publicaties van (MacNeil, 1974), (Baden, 1995) en (Stephenson, 1996) bleek
dat ketensamenwerking een belangrijke rol speelde bij het verbeteren van prestaties in de
Amerikaanse bouwindustrie. Verder bleek uit een steekproef van 120 bouwprojecten die
werd geleid door de Arizona Department of Transport dat de toepassing van
ketensamenwerking een gemiddelde kostenbesparingen van 18,5% en een doorlooptijd
verkorting van 12,3% opleverde (Weston & Gibson, 1993).
De verbeterde prestaties door de toepassing van ketensamenwerking sluiten aan op de
publicatie van Bennet & Jayes (1998). Uit dit boek bleek dat het mogelijk is besparingen van
40-50% op de dimensies tijd en geld te realiseren bij de uitvoering van bouwprojecten. Ook
Rover, Esso, Sainsbury’s en de British Airports Authority (BAA) wisten besparingen van 4070% op de dimensie geld te realiseren door de toepassing van ketensamenwerking bij de
uitvoering van bouwprojecten (Barrick, 1998).
In (Latham, 1994) en (Egan, 1998) werd stilgestaan bij datgene wat de Engelse
bouwindustrie kon leren van organisaties in de offshore-, staal- en autoindustrie die reeds
eerder ketensamenwerking hadden geïmplementeerd. Op basis van die rapportages werden
in Engeland pilotprojecten gestart met als doel om na te gaan of toepassing van
ketensamenwerking in bouwprojecten leidde tot meetbaar betere prestaties dan projecten
die zonder ketensamenwerking waren uitgevoerd (Evans, 2005). De resultaten die hiermee
werden behaald zijn in tabel 1.1. weergegeven.
Tabel 1.1: Resultaten van bouwprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking versus traditioneel (Evans, 2005).
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Op basis van de resultaten uit de voorgaande tabel blijkt dat de toepassing van
ketensamenwerking (ten opzichte van traditioneel samenwerken) niet alleen de (faal)kosten
te verlagen (goedkoper), maar tevens te leiden tot betere prestaties op het gebied van
doorlooptijd (sneller) en kwaliteit (beter). Prestatieverbeteringen die - zeker als gevolg van
de marktontwikkelingen ook in de Nederlandse woningbouwsector - noodzakelijk zijn. De
resultaten die in de Engelse bouwpraktijk door de toepassing van ketensamenwerking
werden behaald vormden een belangrijke inspiratiebron voor het onderzoek dat in het
kader van dit proefschrift diende te worden uitgevoerd.
In dit proefschrift zal - net als in Engeland - onderzoek worden gedaan naar de
prestatieverschillen tussen projecten die traditioneel of in ketensamenwerking zijn
uitgevoerd. Hierbij richt het onderzoek zich op de nieuwbouw of onderhoud en renovatie
van woningen. Uit de vergelijking zou dan moeten blijken of dat de toepassing van
ketensamenwerking tot betere prestaties op tijd, geld en kwaliteit leidt dan projecten die
traditioneel8 zijn uitgevoerd.
De reden om zowel nieuwbouw alsook onderhoud en renovatie van woningen in het
onderzoek te betrekken heeft te maken met het feit9 dat er als gevolg van de economische
crisis steeds minder aan nieuwbouw gedaan wordt en steeds meer aan onderhoud (in stand
houden van woningen) of aan renovatie van woningen (verbeteren van woningen). Voor
opdrachtgevers en bouwondernemers is het daarom interessant en relevant om
onderbouwd te hebben of de toepassing van ketensamenwerking zowel bij de nieuwbouw
alsook bij onderhoud en renovatie van woningen leidt tot een betere tijd, geld en
kwalitatieve prestatie dan projecten die zonder ketensamenwerking (lees traditioneel) zijn
uitgevoerd.
Nu de contouren van het onderzoek geschetst zijn, zal in de hiernavolgende paragrafen
specifiek worden ingegaan op een aantal onderliggende marktontwikkelingen en wat dit
voor het onderzoek betekent.
1.1.

De bouwsector worstelt met oplopende faalkosten

Een van de problemen waar de Nederlandse bouwsector al decennia mee te maken heeft
zijn de hoge faalkosten. Deze treden niet alleen op in de woningbouw (waar dit proefschrift
zich op focust) maar ook in de utiliteitsbouw (kantoren, fabrieken e.d.) en infrastructuur
(grond, weg en waterbouw). In 2001 werden de faalkosten in de bouw als percentage van
de omzet nog op ca. 7% geschat, terwijl dat in 2005 opliep naar ca. 10% en in 2009 naar
bijna 11%, zie tevens (USP Marketing Consultancy, 2008). Bij een bouwvolume van € 56
miljard in 2012 betekende dit dat er ruim € 6 miljard aan faalkosten werd verspild, zie
tevens (Busker, 2010).
Overigens moet worden opgemerkt dat - naar beste weten - in Nederland geen
wetenschappelijk onderzoek is uitgevoerd naar de hoogte van de faalkosten.

8

Met traditioneel uitgevoerde projecten wordt bedoeld dat bij de uitvoering van die projecten de principes van ketensamenwerking niet

zijn toegepast.
9

Zie paragraaf 1.2.
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In de hiervoor genoemde onderzoeken is de definitie van faalkosten niet altijd eenduidig en
de analyses waarop de conclusies worden gebaseerd hebben geen hoog academisch
gehalte. Hoewel exacte cijfers dus niet beschikbaar zijn is het in de branche een
geaccepteerd gegeven dat de faalkosten ‘aanzienlijk10’ zijn en worden voornoemde cijfers
regelmatig als uitgangspunt genomen in diverse discussies over het verbeterpotentieel in de
bouwsector.
In Feigenbaum (1956) worden faalkosten11 gedefinieerd als alle kosten die gemaakt moeten
worden om fouten op te lossen voordat het product/dienst de opdrachtgever/gebruiker
bereikt (interne faalkosten) plus alle kosten die gemaakt moeten worden om fouten op te
lossen nadat de opdrachtgever/gebruiker deze heeft ontdekt (externe faalkosten).
In 2008 is onderzocht in welke mate de Nederlandse bouwsector zelf mogelijkheden zag om
faalkosten te reduceren (BouwKennis, 2008). Uit dat onderzoek bleek dat vooral
opdrachtgevers ernstig twijfelden aan de mate waarin de aanbodkant (bouwondernemers
en hun partners) in staat was om de faalkosten te verminderen. Dit omdat de faalkosten van
jaar op jaar alleen maar hoger werden, ondanks het feit dat deze partijen faalkosten als een
enorm probleem bestempelden. Opdrachtgevers wijten dat vooral aan het gemis aan
professionalisme van bouwondernemers en hun leveranciers (de Graaf & Laverman, 2007).
Voordat het mogelijk is het ‘faalkostenprobleem’ op te lossen, is het belangrijk om
uitgebreid stil te staan bij de mogelijke oorzaken. Deze komen in de volgende sub
paragrafen aan de orde, namelijk:
1. De scheiding tussen ontwerp en uitvoering (paragraaf 1.1.1.);
2. De lage standaardisatiegraad (paragraaf 1.1.2.);
3. Het inkopen op de laagste prijs (paragraaf 1.1.3).
1.1.1. Oorzaak 1: Scheiding tussen ontwerp en uitvoering

In figuur 1.1. is de configuratie van de bouwketen12 grafisch weergegeven (Vrijhoef, 1998).
In de figuur begint de invulling van het bouwproces door de opdrachtgever, vanuit het
denken in wensen en eisen van de eindgebruiker (op basis waarvan een behoefte wordt
geformuleerd). Vervolgens gaat de opdrachtgever voor de engineeringfase zijn partner
zoeken (o.a. de ontwerpende architect) en wordt vervolgens de hoofdaannemer
geselecteerd. Daarna selecteert de hoofdaannemer op zijn beurt zijn onderaannemers die
vervolgens weer hun leveranciers selecteren.

10

Zie paragraaf 1.2.2. voor een vergelijking van de hoogte van de faalkosten en de marges van bouwbedrijven.

11

Zie voor een integraal overzicht van verschillende definities van faalkosten paragraaf 3.3.

12

Zie voor de definitie van de (bouw)keten paragraaf 3.4.

- 17 -

Figuur 1.1: Gebruikelijke configuratie van de traditionele bouwketen. Bron: gebaseerd op Vrijhoef (1998)

De selectie van opdrachtnemers (o.a. engineers, aannemers, leveranciers) door de
opdrachtgever, gebeurde vaak op basis van ’bestek en tekeningen’. Hierbij moesten partijen
exact aanbieden wat de opdrachtgever in het bestek13 had omschreven. Door deze
werkwijze werd er veelal puur productiecapaciteit14 ingekocht waardoor het innoverend
vermogen van opdrachtnemers om mee te denken over mogelijkheden om de bouwopgave
te optimaliseren niet of nauwelijks werd gebruikt.
In de perceptie van opdrachtgevers zou het vroeg betrekken van opdrachtnemers alleen
maar leiden tot hogere kosten en weinig toegevoegde waarde hebben (de Graaf &
Laverman, 2007) en (de Graaf, 2008). De onderliggende gedachte hierbij was dat
opdrachtnemers - volgens opdrachtgevers- alleen maar vroegtijdig aan tafel wilden zitten
om hun omzet veilig te stellen.
In CURT (2004) is aangetoond dat het juist van groot belang is dat partijen die normaliter na
elkaar in het bouwproces een rol spelen, zo vroeg mogelijk in het bouwproces dienen samen
te werken. In figuur 1.2. is dit grafisch weergegeven. Het bouwproces is hierbij in vier
globale stappen opgedeeld. In de initiatieffase ontstaat de behoefte aan huisvesting en
worden daartoe middelen vrijgemaakt. In de ontwerpfase wordt de huisvestingsbehoefte
vertaald in een ontwerp. Op basis van dat ontwerp wordt de uitvoering (realisatie) gestart
en na de oplevering van de huisvesting, wordt deze in exploitatie genomen.

13

Een bestek is de omschrijving van een uit te voeren (bouw)werk inclusief de van toepassing zijnde administratieve, juridische en

technische bepalingen, materialen en uitvoeringsvoorwaarden. Aan het bestek zijn tekeningen gekoppeld, de zogenaamde
bestektekeningen die samen met de technische omschrijving de basis vormen van het contract tussen opdrachtgever en aannemer
(opdrachtnemer). Een bestek kan een volledige beschrijving, een functionele beschrijving of een prestatiebeschrijving van een werk zijn.
14

Met het inkopen van productiecapaciteit wordt in dit proefschrift bedoeld dat de opdrachtnemer alleen de uitvoeringscapaciteit moet

leveren om datgene te realiseren wat de opdrachtgever ‘bedacht’ en omschreven heeft in het bestek en de tekeningen.
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Figuur 1.2: Verbeterpotentieel in het traditionele samenwerkingsmodel. Bron: gebaseerd op CURT (2004)

Uit het figuur blijkt dat de hoogte van het verbeterpotentieel in de initiatief- en de
ontwerpfase het grootst is en zijn de kosten om eventuele aanpassingen door te voeren het
laagst. In beide fases kan al een groot deel van de mogelijke (faal)kosten, waarmee partijen
tijdens de uitvoering of exploitatie geconfronteerd kunnen worden, voorkomen worden.
Om dit te bereiken is het van belang dat de partijen die in de initiatief-, ontwerp-,
uitvoering- en exploitatiefase een wezenlijke impact kunnen hebben op de totale kosten van
het project, zo vroeg mogelijk (vanaf de initiatieffase) met elkaar gaan samenwerken.
Hierdoor worden tijdoverschrijdingen, budgetoverschrijdingen en kwaliteitsproblemen in
een zo vroeg mogelijke fase onderkend en nog voor dat zich grote problemen voordoen,
tegen zo laag mogelijke kosten opgelost.
Op basis van het voorgaande betoog kan gesteld worden dat de scheiding tussen ontwerp
en uitvoering een belangrijke bijdrage levert aan het ontstaan van faalkosten. Bij het
toepassen van ketensamenwerking werken multidisciplinaire teams - liefst vanaf de initiatief
en ontwerpfase - samen aan het optimaliseren van de uitvoering en exploitatiefase.
Hierdoor worden ‘fouten’ in de uitvoering en exploitatiefase voorkomen.
Er kan dan ook redelijkerwijs worden aangenomen dat de toepassing van
ketensamenwerking er toe kan bijdragen, de problemen die ontstaan door de scheiding
tussen ontwerp en uitvoering, op te lossen.
1.1.2. Oorzaak 2: Lage standaardisatiegraad

In deze paragraaf zal worden beargumenteerd dat, naast de scheiding van ontwerp en
uitvoering (zoals besproken in de vorige paragraaf), ook de lage standaardisatiegraad binnen
de bouwsector een belangrijke oorzaak van faalkosten kan zijn.
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De bouw is een bedrijfstak die door middel van projectgewijze voortbrenging, unieke
producten op klantspecificatie levert. Projectgewijze voortbrenging maakt het mogelijk de
inzet van mensen en middelen zodanig te combineren dat kan worden ingespeeld op
veranderende specificaties van de klant en variërende omstandigheden op de bouwlocatie
(Dorée, 2001). Hierbij werd ieder project in de bouw als ‘uniek’ gezien en iedere oplossing
als een ‘prototype’ beschouwd, zie ook (Burbridge & Falster, 1993) en (Dorée, 2001).
Om het verschil in standaardisatie tussen de bouwindustrie en andere industrieën duidelijk
te maken wordt in (Vrijhoef, 2011) een aantal industrieën met elkaar vergeleken (zie tabel
1.2.). Gekeken is naar de mate van standaardisatie en welke partij verantwoordelijk is voor
het ontwerp. In de woningbouw en kantorenbouw blijkt de standaardisatie, repetitie en
uitwisselbaarheid van onderdelen gemiddeld (veel) lager te liggen dan bij de andere
sectoren. Vrijhoef stelt dat dit mede te wijten is aan het feit dat de productie in de woningen kantorenbouw op de bouwlocatie plaatsvindt. Dit is een kenmerkend verschil met de
producten uit andere sectoren die in fabrieken worden geproduceerd.
Tabel 1.2: Verschillen tussen de bouw- en andere industrieën volgens Vrijhoef (2011)

Standaardisatie werd in vele industrieën gebruikt om beter, sneller en goedkoper te
produceren dan zonder (vergaande) standaardisatie mogelijk was (Vrijhoef, 2011). Zoals uit
tabel 1.2. blijkt is de mate van standaardisatie in de woningbouw nog zeer beperkt. De
algemene gedachte bij zowel opdrachtgevers alsook opdrachtnemers in de woningbouw is,
dat het mogelijk moet zijn meer te standaardiseren dan tot op dat moment gebruikelijk was.
Verdergaande standaardisatie dient daarbij te leiden tot lagere (faal)kosten, een sneller
bouwproces en betere producten (Barlow et al., 2003). Er lijken twee
standaardisatiestromingen te zijn die in de Nederlandse woningbouwsector worden
toegepast:
1. Productstandaardisatie door verdergaande standaardisatie van componenten van
woningen (o.a. conceptueel bouwen, systeem bouwen, legolisering15);
2. Processtandaardisatie door de toepassing van ketensamenwerking (door gebruik te
maken van leereffecten in project ongebonden samenwerkingsverbanden).
De verschillen tussen productstandaardisatie en processtandaardisatie worden
hiernavolgend nader toegelicht.

15

Deze concepten worden verderop in deze paragraaf nader toegelicht.
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Productstandaardisatie
Om inzicht te geven in de relatie tussen de mate van variëteit, het productievolume (en de
daarbij behorende productiewijze) is de product-process matrix in figuur 1.3. weergegeven
(Hayes & Wheelwright, 1979). De achterliggende gedachte bij de product-process matrix is,
dat er een relatie bestaat tussen de mate van productstandaardisatie en volume; ofwel hoe
hoger het volume en hoe lager de variëteit, des te lager de kosten per unit en omgekeerd. In
figuur 1.3. zijn vijf typische productievormen weergegeven die passen bij een gegeven
variëteit en volume:
1. Project: maatwerk oplossing, eenmalige productie op klantspecificatie;
2. Job shop: stukproductie, laag volume, lage mate van productstandaardisatie;
3. Batch productie: meerdere producten in batches geproduceerd waarna de lijn wordt
omgesteld voor een gelijksoortig product, hogere volumes per product;
4. Massa productie: een enkel producttype wordt al dan niet in een aantal variaties op
dedicated productielijnen gemaakt, hoog volume per product;
5. Continue productie16: hoog volume, hoge mate van standaardisatie (commodity).

Figuur 1.3. Product-process matrix. Gebaseerd op (Hayes & Wheelwright, 1979)

De consequentie van hoge variëteit (lees: maatwerk) is dat er op klantspecificatie
geproduceerd wordt (lees: geen standaardisatie) wat in zijn algemeenheid leidt tot lagere
volumes en daardoor tot hogere unitkosten.

16

Continuous heet ook wel niet-discrete productie en gaat over productieprocessen waarbij het ene product niet van het andere te

onderscheiden is, zoals bij olie, energie, chemie etc.
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De woningbouwers die zich ontwikkelen van project producent (1) naar batch- (3) of massaproducent (4) kunnen onderling ook vergeleken worden aan de hand van het KOOP. Het
Klant Order Ontkoppel Punt (KOOP) is het punt dat aangeeft hoe ver stroomopwaarts in een
bedrijfskolom een klantenorder doordringt in het voortbrengingsproces (Hoekstra &
Romme, 1985). In tabel 1.3. zijn vijf verschillende KOOP varianten ingetekend.
Tabel 1.3: Weergave van de vijf KOOP punten. Bron: gebaseerd op (Hoekstra & Romme, 1985)

Stroomopwaarts

Stroomafwaarts

De ligging van het KOOP hangt samen met de invloed die de klant heeft bij het tot stand
komen van het eindproduct (Visser & Van Goor, 2011). Het deel van het proces dat voor het
KOOP ligt wordt niet door een klantenorder aangestuurd. Planning en uitvoering van dit
deel van het realisatieproces dient op verwachtingen van de toekomstige klantvraag te
gebeuren. Het deel van het proces dat na het KOOP ligt wordt wel aangestuurd door
klantenorders.
Indien de vraag lastig te voorspellen is, wordt vaak getracht om het KOOP zo ver mogelijk
‘stroomopwaarts’ te brengen. Dat wil zeggen dat zo veel mogelijk van het proces door
klantenorders wordt aangestuurd. Hierdoor worden kosten van voorraad en incourantheid
voorkomen, maar het nadeel daarvan is een lange levertijd. Is de vraag echter goed te
voorspellen, dan is ’maken op voorraad’ te prefereren; op deze wijze kan de productie
optimaal gepland worden, is de standaardisatie hoog en door automatisering kan tegen lage
kosten geproduceerd worden en de wachttijd voor de afnemer geminimaliseerd worden.
Het is echter lang niet altijd mogelijk om het KOOP stroomopwaarts te brengen,
bijvoorbeeld als de productietijden langer zijn dan de gewenste levertijd aan klant.
In (Barlow et al., 2003) wordt gesteld dat de mate van standaardisatie gevolgen heeft voor
de productietijd17 en de kosten. Een hoge mate van standaardisatie (KOOP 1) leidt tot lage
kosten en een korte productietijd. Een lage mate van standaardisatie (KOOP 5 - maatwerk)
leidt tot hogere productietijd en hogere kosten.

17

De benodigde tijd tussen het moment van bestellen en uitleveren.

- 22 -

In de Nederlandse woningbouw zijn diverse productstandaardisatiestromingen te
onderkennen. Hiernavolgend zullen deze kort worden beschreven en zal tevens worden
aangegeven hoe deze passen in de product-process matrix en het KOOP. Vervolgens zal
worden beschreven op welke wijze de toepassing van ketensamenwerking verdergaande
(product)standaardisatie stimuleert en faciliteert, waardoor de (faal)kosten verder kunnen
dalen.
De Ikea-woningen18
Ikea-woningen worden in samenwerking met bouwonderneming SKANSKA19 fabrieksmatig
in een geconditioneerde omgeving modulair geproduceerd. Door in een fabriek te bouwen
spelen vocht en weersomstandigheden geen rol meer. Medewerkers die betrokken zijn bij
de productie van de verschillende onderdelen werken langdurig in een gezamenlijk proces
samen en worden steeds beter in de (deel)werkzaamheden die ze uitvoeren. Hierdoor
neemt de efficiency toe en neemt het aantal fouten (en dus de faalkosten) af.
Ikea produceert de onderdelen van de woningen op een centrale plaats op voorraad en laat
consumenten op de woningen inschrijven. Nadat de woningen verkocht zijn, worden deze
naar de bouwplaats getransporteerd waarbij het mogelijk is binnen één dag een zeskamerappartement wind- en waterdicht op te leveren.
Ikea richt zich hierbij op vergaande product- en processtandaardisatie, waardoor het
productievolume kan worden opgevoerd en de kosten per unit kunnen dalen, door
maximaal gebruik te maken van het leereffect.
Conceptueel bouwen20
Bij conceptueel bouwen worden voorgedefinieerde oplossingen (concepten) voor specifieke
doelgroepen geboden, die ruimte bieden voor maatwerk door te werken met aan te passen
modules die passen binnen een concept. Om die oplossingen mogelijk te maken, is de
aanbieder van het concept een duurzame samenwerking aangegaan met een aantal
schakels in de keten (o.a. ontwerpers, bouwers, toeleveranciers). Zij hebben afspraken
gemaakt over de inhoud van het concept, het productiesysteem (inclusief het onderhoud)
en de wijze van vermarkten en verkopen.
Conceptueel bouwen gaat ervan uit dat de aanbieder een aantal concepten heeft waaruit
de klant kan kiezen. Hierbij kan een vergelijking worden gemaakt met het kiezen van een
auto; die wordt ook niet gebouwd op klantspecificatie maar door de fabrikant die een serie
modellen heeft, geschikt voor specifieke doelgroepen. Het zijn bij conceptueel bouwen niet
de vragers (de klanten) die oplossingen definiëren, maar de aanbieders. Het proces voor de
klant verandert hiermee. Het accent komt hierbij niet meer te liggen op het definiëren van
maatwerk, maar op het kiezen van het gewenste concept.

18

http://www.boklok.com/about-the-BoKlok-concept/ [Geraadpleegd op 20 april 2014]
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http://group.skanska.com/ [Geraadpleegd op 20 april 2014]

20

http://www.conceptueelbouwen.nl/ [Geraadpleegd op 20 april 2014]
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Conceptueel bouwen richt zich - net als Ikea - op product- en processtandaardisatie,
waardoor het productievolume ten opzichte van projectmatige productie (maatwerk)
verder kan worden opgevoerd en de kosten per unit kunnen dalen. Echter, omdat er gebruik
gemaakt wordt van batchproductie, is de seriegrootte kleiner en het daarmee
samenhangende volume minder groot dan bij massaproductie. Bovendien worden er geen
kant-en-klare eindproducten geproduceerd zoals bij de Ikea-woning, maar kant-en-klare
componenten die pas worden geassembleerd op order. Op componentniveau kan er
gebruik gemaakt worden van de leercurve. Op het niveau van het gereed product wordt dat
een stuk lastiger vanwege de discontinuïteit in het aantal gelijksoortige eindproducten.
Legolisering
In De Ridder (2011) wordt gesteld dat er de komende jaren een grote onderhoud- en
renovatieopgave van woningen moet worden uitgevoerd die tegen de huidige kostprijzen
niet haalbaar is. Volgens De Ridder (2011) is een radicale kostprijsverlaging dan ook
noodzakelijk en dat kan alleen door vergaande (wat De Ridder noemt) ‘legolisering’ van het
bouwproces.
Bij legolisering van het bouwproces zijn de prestatie-eisen van de opdrachtgever leidend en
wordt het mogelijk met vaste structuren (de kleinste onderdelen) variabele objecten te
maken (net zoals van de gestandaardiseerde legoblokjes de meest fantastische constructies
kunnen worden gemaakt).
Bij legolisering wordt net als bij de Ikea-woning gebruikt gemaakt van massaproductie.
Hierbij zijn de volumes hoog en zou de variëteit in principe laag zijn, op basis van (Hayes &
Wheelwright, 1979). De Ridder claimt echter dat, door de standaardisatie van de kleinste
onderdelen en de massa waarin die geproduceerd worden, er lage unitprijzen ontstaan.
Door de combinatiemogelijkheden van die kleinste onderdelen (de legoblokjes), zou het
mogelijk moeten zijn zowel maatwerk alsook massaproducten te leveren.
Legolisering maakt gebruik van massaproductie en lage unitprijzen en koppelt dat aan een
hoge mate van variëteit. Deze wijze van standaardiseren lijkt het beste van twee werelden
te combineren, te weten; een hoog productievolume, lage unitprijzen en maximale
keuzevrijheid voor opdrachtgevers en gebruikers.
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In de onderstaande tabel 1.4. zijn de product-process matrix en KOOP gecombineerd om de
verschillende standaardisatiestromingen die hiervoor zijn beschreven in een tabel te kunnen
weergeven en te kunnen positioneren ten opzichte van elkaar, maar ook ten opzichte van
de positie in KOOP en de process-matrix.
Tabel 1.4: Product-process KOOP matrix

In de bovenstaande tabel is sprake van projectmatig/traditioneel bouwen als er een
maatwerkoplossing wordt geboden die geheel naar klantwens wordt gerealiseerd. Hierbij
kan gedacht worden aan een unieke woning die op maat wordt ontworpen en als unieke
woning wordt geproduceerd. Hierbij is sprake van een projectgewijze productie waarbij de
materialen worden ingekocht en de productie start na ontvangst van de maatwerkopdracht
(KOOP 5).
Van job shop productie/traditioneel bouwen is sprake als er een oplossing wordt geboden
die naar klantwens wordt ontworpen en in kleine series wordt gerealiseerd. Hierbij kan
gedacht worden aan een project waarin meerdere gelijksoortige woningen worden
gerealiseerd (KOOP 5).
Van batchproductie is sprake als er in batches componenten worden geproduceerd die op
basis van klantvraag worden geassembleerd. Conceptueel bouwen en systeembouwen zijn
concepten die gericht zijn op assembleren op order. Dat betekent dat de klant in mindere
mate ‘maatwerk’ kan vragen, maar daar staat tegenover dat de mate van standaardisatie
hoger is dan bij traditioneel bouwen (KOOP 3). Een belangrijk initiatief dat eveneens gebruik
maakt van batchproductie en de afgelopen jaren een belangrijke positie heeft ingenomen in
de Nederlandse bouwsector, is de stroomversnelling21. Een initiatief waarbij in de bestaande
bouw, door marktpartijen is nagedacht over manieren om de energielasten voor de
bewoner terug te dringen, het (woon)comfort te verbeteren en de woonlasten te beperken
door gestandaardiseerde integrale duurzaamheidsoplossingen te ontwikkelen. Deze
oplossingen worden veelal batchgewijs geproduceerd en op locatie gemonteerd.

21

http://energiesprong.nl/blog/deal-de-stroomversnelling-111-000-huurwoningen-naar-energienota0/ [Geopend op 14 februari 2015]
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Van massaproductie is sprake bij de Ikea-woning en gelegoliseerde woningen. Legolisering
(is net als conceptueel/systeem bouwen) gericht op assembleren op order (KOOP 3).
Legoliseren is echter gericht op een verdere standaardisatie van de componenten die in
systeembouw en conceptueel bouwen worden toegepast. Voor systeembouw, conceptueel
bouwen en Legolisering geldt dat deze productievormen ook wel ‘assemble-to-order’;
‘customized-of-the-shelf’; ‘massa-individualisering’; of ‘maken op order’ worden genoemd,
zie ook (Hoekstra & Romme, 1985) en (Anderson, 2008).
Bij systeembouw en conceptueel bouwen wordt gewerkt met grotere systeemdelen die in
combinatie tot een veelheid aan woningen leiden. Bij deze wijze van produceren zit echter
een beperking omdat ook de grotere systeemdelen wel op elkaar moeten passen en er
binnen bepaalde bandbreedtes keuzemogelijkheden zijn (het is geen maatwerk, eerder
maatconfectie).
Legolisering kan worden beschouwd als massaproductie van de ‘vaste structuren (de
bouwstenen)’ waarbij vervolgens toch maatwerk kan worden geleverd (KOOP 3) door de
vele manieren waarop de bouwstenen geassembleerd kunnen worden tot eindproducten
(woningen). De kleinste onderdelen waarmee een woning kan worden gebouwd zijn alle
gestandaardiseerd, passen op en in elkaar en maken het daardoor mogelijk ‘net als bij Lego’
die woningen te realiseren waar de klant om vraagt.
Voor de Ikea-woning geldt dat deze op een centrale plek op voorraad en in massa worden
gefabriceerd (KOOP 2). Dit betekent dat deze woningen nog sneller geleverd kunnen
worden dan conceptuele woningen, systeembouwwoningen of gelegoliseerde woningen.
Daar staat tegenover dat er minder ‘keuzevrijheid’ is voor de consument, maar dat de
producent in staat is zijn productie te optimaliseren door slimme (productie) logistiek en de
inzet van automatisering.
De product-process KOOP matrix kan dan ook helpen inzichtelijk te maken welke
productiewijzen er zijn, wat de consequenties zijn voor variëteit, volume (en de mate van
standaardisatie) en in welke mate een klantorder stroomopwaarts in het productieproces
dan kan doordringen.
Door vergaande productstandaardisatie streven de diverse opdrachtgevers en
woningbouwers naar een verlaging van zowel de kosten alsook de doorlooptijd. De
achterliggende gedachte hierbij is dat door te werken met meer productstandaardisatie, er
grotere series gemaakt kunnen worden, waardoor het volume per serie toeneemt, er meer
mogelijkheden zijn om van (productie)fouten te leren waardoor de (faal)kosten dalen.
Het toepassen van mogelijkheden om producten te standaardiseren en maximaal gebruik te
maken van leereffecten, maakt integraal onderdeel uit van de principes van
ketensamenwerking. De verwachting is dan ook dat de toepassing van ketensamenwerking
de mate van productstandaardisatie en de leereffecten verder zal vergroten, door het
gebruik van multidisciplinaire teams die met elkaar zoeken naar manieren om steeds beter,
goedkoper en sneller te produceren waar opdrachtgevers en gebruikers op zitten te
wachten.
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Processtandaardisatie
Indien er geen sprake kan zijn van productstandaardisatie in de bouw (bijvoorbeeld door
steeds wisselende wensen en eisen van opdrachtgevers), dan is het nog steeds mogelijk om
de doorlooptijd te verkorten, de kosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren door het
bouwproces zelf te standaardiseren.
Het bouwproces vertoont qua stappen iedere keer een grote mate van gelijkenis zelfs als
het eindproduct steeds totaal anders is22. In ieder bouwproject wordt nagedacht over het
programma, het ontwerp, de uitwerking, de realisatie en/of de exploitatie. Deze stappen
(zie figuur 1.4.) zijn vervolgens uit te splitsen in twaalf substappen (Maas, 1997).

Figuur 1.4: twaalf generieke stappen in het bouwproces. Bron: samenwerkingsvormen in de bouw (Maas, 1997)

Het regelmatig herhalen van gelijksoortige processtappen leent zich uitstekend om van de
leercurve gebruik te maken. De leercurvetheorie legt de relatie tussen de productietijd per
‘unit’ en het totaal aantal ‘units’ die geproduceerd is. De theorie is onder andere gebaseerd
op ervaringen uit de luchtvaart- en semi conductor industrie.
22

Dit betekent overigens niet dat deze stappen altijd na elkaar gevolgd worden. Er wordt in de bouw van diverse contractvormen gebruik

gemaakt waarbij de beschreven stappen geïntegreerd worden doorlopen (Chao-Duivis & Wamelink, 2013).
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De leercurvetheorie stelt dat indien organisaties een proces steeds maar weer blijven
herhalen, de efficiency steeds verder toeneemt waardoor de productietijd (per unit)
afneemt, zie bijvoorbeeld (Zangwill & Kantor, 1998).
De leercurve is gebaseerd op drie principes:
1. De tijd die nodig is om een specifiek product te maken (of taak af te ronden) wordt
minder naarmate het product vaker gemaakt wordt;
2. De tijdvermindering na ieder product wordt steeds minder naarmate het aantal
(gelijksoortige) producten toeneemt; en
3. De tijdsvermindering is voorspelbaar (indien de organisatie reeds grotere series van het
product geproduceerd heeft).
In figuur 1.5. kan worden afgelezen dat een leercurve van bijvoorbeeld 70% betekent dat
als de productieaantallen verdubbelen, de gemiddelde productietijd met 30% afneemt
(Linton & Walsh, 2004).

Figuur 1.5: De (leercurve) relatie tussen de kosten per stuk en de cumulatieve output. Bron: (Linton & Walsh, 2004)

De prestatiedoorbraken door de toepassing van de leercurve, worden bijvoorbeeld
veroorzaakt doordat ontwerpfouten worden ontdekt en gecorrigeerd, de productiewijze
steeds verder wordt verbeterd zodat er minder arbeid en materialen nodig is en partijen
steeds beter op elkaar ingespeeld raken. De leercurve vlakt in de tijd steeds verder af omdat
er steeds minder optimalisatiemogelijkheden overblijven, steeds meer fouten worden
voorkomen en partijen optimaal op elkaar ingespeeld raken. Het afvlakken van de leercurve
wordt ook verklaard door de wet van de afnemende meeropbrengsten (Heertje, 1962).
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Om optimaal van de effecten van de leercurve gebruik te kunnen maken is het van belang
dat (Linton & Walsh, 2004):
1. de betrokken organisaties (en hun medewerkers) langdurig in dezelfde samenstelling
samenwerken. Als er veel verloop is in het team, moeten nieuwe medewerkers steeds
opnieuw worden getraind en dit verstoort het (leer)proces;
2. er zo min mogelijk verstoringen in het productieproces zijn. Het is dus belangrijk dat
teams projectoverstijgend en zonder stil te vallen kunnen blijven samenwerken; en
3. er zo min mogelijk veranderingen in het product of productieproces optreden.
Veranderingen hebben invloed op de hoogte van de leercurve. Door veranderingen in
het product of het productieproces kan er een terugval in het ‘leren’ optreden. Zo is in
figuur 1.5 af te lezen dat bij een productie van 1000 naar 2000 units, de productietijd 90
per unit is bij een leercurve van 90% versus 70 per unit bij een leercuve van 70%.
Ketensamenwerking richt zich op het verbeteren van de coördinatie binnen en tussen de
processtappen en het verbeteren van de samenwerking tussen de partijen die in deze
processtappen een rol spelen. Ketensamenwerking maakt daarbij gebruik van de positieve
effecten van de leercurve. Door de langdurige samenwerking tussen organisaties wordt het
mogelijk verschillende medewerkers gezamenlijk te laten werken aan het verbeteren (en
standaardiseren) van processen, zodat de integrale kosten verlaagd kunnen worden en de
kwaliteit verbeterd.
Door met ketenpartners gezamenlijk gebruik te maken van de leercurve (‘never change a
winning team’) kunnen er producten en diensten op de markt worden gebracht die een
prijs/prestatie hebben die moeilijker behaald kunnen worden door steeds wisselende teams
die geen gebruik kunnen maken van de leercurve. Op basis van dit argument kan dan ook
gesteld worden dat het onverstandig is om per project met andere partijen te gaan
samenwerken.
Standaardisatie (van producten en processen) en ketensamenwerking (verbeteren van de
samenwerking) zijn beide een oplossing voor het probleem van coördinatiefouten.
Standaardisatie van het bouwproces lijkt echter altijd mogelijk. Immers de verschillende
stappen in het bouwproces (zie voorgaande figuur 1.4.) zijn steeds hetzelfde maar hoeven afhankelijk van de mate van productstandaardisatie - niet altijd allemaal gevolgd te worden.
Indien er maatwerkoplossingen geleverd dienen te worden en het programma en het
ontwerp zijn nog niet bekend, dan kunnen alle (gestandaardiseerde) processtappen
doorlopen worden. Indien er bijvoorbeeld sprake is van een standaardprogramma dat
gerealiseerd kan worden met standaardproducten (bijvoorbeeld door conceptueel te
bouwen), dan kunnen de processtappen 1 tot en met 8 worden overgeslagen en kunnen
partijen zich richten op het verder standaardiseren van het realisatie- en/of
exploitatieproces.
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In zijn algemeenheid zou dan ook kunnen worden gesteld dat, hoe meer standaard
producten er worden afgenomen, hoe minder coördinatie en afstemming er nodig is en hoe
minder voordelen ketensamenwerking biedt. Indien er echter moet worden ingespeeld op
steeds wisselende wensen en eisen van klantgroepen die niet te realiseren zijn met de
gestandaardiseerde producten, dan blijven gezamenlijke inspanningen (en
processtandaardisatie) tussen organisaties (en teams) nodig om aan de klantwensen te
blijven voldoen.
In deze paragraaf is betoogd dat de hoge faalkosten in de bouwsector juist te wijten zijn aan
een gemis aan product- en processtandaardisatie. Dit betekent dat ketensamenwerking - op
basis van de voorgaande redenatie - vooralsnog nodig zal zijn om de samenwerking tussen
partijen in de keten verder te verbeteren en daardoor de ‘faalkosten’ te laten dalen.
1.1.3. Oorzaak 3: Inkopen op de laagste prijs

In deze paragraaf wordt beargumenteerd dat, naast de aanjagers van faalkosten zoals
genoemd in paragraaf 1.1.1. en 1.1.2, het ‘inkopen op de laagste prijs’ een derde oorzaak is
voor het ontstaan van faalkosten.
In Nederland blijkt dat 80% van alle opdrachtgevers van bouwondernemingen (waaronder
corporaties, gemeenten, waterschappen en provincies) gebruik maken van aanbesteden op
basis van de laagste prijs, soms verplicht (Europese aanbesteding) en soms als een
zelfgekozen manier om in te kopen en om te gaan met leveranciers, zie (Hardeman, 2010).
(Openbare) aanbesteding wordt daarbij vaak als instrument gebruikt om ‘marktwerking’ te
bewerkstellingen, alle mogelijke aanbieders een gelijke kans te geven en vriendjespolitiek te
vermijden.
Aanbesteden wordt vaak gezien als een vorm van ‘transparant inkopen’ (Kennisportal
Europees Aanbesteden, 2012); het maakt duidelijk op grond van welke criteria en op grond
van welke prestatieafspraken een bepaalde leverancier wordt gekozen. Bovendien is de
gedachte dat alleen organisaties die efficiënt/effectief werken in staat zijn een competitief
bod te doen en tegelijkertijd rendement maken (‘may the best man win’). Deze ‘tucht van
de markt’ zou er voor moeten zorgen dat er voor de beste aanbieder gekozen wordt en alle
andere aanbieders de volgende keer nog beter hun best zullen doen om een zo scherp
mogelijk aanbod te doen.
In (Kashiwagi, 2002) wordt gesteld dat het inkopen op basis van de laagste prijs vaak niet tot
de beste prijs/prestatie leidt. Deze prijs is gebaseerd op het bestek en tekeningen die de
opdrachtgever heeft laten maken. Binnen dit gedachtegoed is er sprake van aanbieding op
laagste prijs met een minimumstandaard (datgene wat in het bestek en de tekeningen is
aangegeven). Het is hierbij mogelijk dat een aanbod door de opdrachtgever wordt
afgeslagen met een veel betere prijs/prestatie, maar net iets duurder dan een ander aanbod
dat net aan de minimumeisen voldoet. Dit heeft tot gevolg dat aanbieders die in staat zijn
een betere prijs/prestatie (lees waarde) te bieden dit in het vervolg niet meer zullen doen
en zich aan de minimumeisen zullen houden.
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Onderzoeken in Engeland en Zweden beschrijven hoe bij de voorbereiding van een
aanbesteding door een aannemer gezocht wordt naar fouten in de aanbestedingstukken die
dan niet gemeld worden, maar vervolgens wel leiden tot een claim na de aanbesteding, zie
bijvoorbeeld (Rooke et al., 2004) en (Kadefors, 2007). Ook in (Lamming, 1993), (Latham,
1994), (Singh & Tiong, 2006), (Doloi, 2009) en (Holt, 2010). Hierin wordt gesteld dat
aannemers erop vertrouwen leemtes in het ontwerp of de bestekken te vinden waarvoor
meerwerk in rekening kan worden gebracht. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de initiële prijs
vaak kunstmatig is verlaagd, om na opdrachtverstrekking de prijs te verhogen met
meerwerk zodat de opdrachtgever uiteindelijk een veel hogere prijs betaalt.
Ook in Nederland blijkt het kunstmatig verlagen van prijzen voor te komen. Zo rept het
eindrapport van de bouwenquête (Enquêtecommissie Bouwnijverheid, 2003) over een
marktpartij die inschat dat er op het aan te besteden werk veel meerwerk zal volgen,
bijvoorbeeld vanwege een slecht bestek, waarna geconcludeerd wordt dat het voorkomt
dat een dergelijke marktpartij het werk tegen of zelfs onder de kostprijs aanneemt omdat
wordt verwacht de marge via het meerwerk goed te kunnen maken.
De zoektocht naar meerwerk (na de aanbesteding) kan leiden tot een project dat duurder
wordt dan op voorhand begroot, waarbij de opdrachtgever zich de vraag kan stellen of hij alles overziend - uiteindelijk wel die partner tijdens de aanbestedingsprocedure heeft
gekozen die de beste prestatie (en prijs achteraf) weet te leveren. De laagste prijs tijdens de
selectie zou - door de zoektocht naar meerwerk tijdens de uitvoering - niet meer hoeven te
resulteren in de laagste prijs23 achteraf. Was het benodigde meerwerk op voorhand
duidelijk geweest, dan was de kans aanwezig geweest dat een andere partij de opdracht had
verworven.
Onderstaand wordt een aantal nadelen van aanbesteden op de laagste prijs - op basis van
eigen ervaringen - nader toegelicht:
1. Risicovolle inschrijvingen
Bouwbedrijven schrijven regelmatig extra laag (soms zelfs onder de kostprijs) in om zo hun
mensen aan het werk te houden. Dit brengt uiteraard een groot risico met zich dat ze
gedurende het project alsnog ‘omvallen’. Bouwbedrijven hebben een businessmodel
waarbij er op de omzet een winstmarge wordt gemaakt om daarmee de hoge vaste kosten
af te dekken. In een dergelijk businessmodel is het mislopen van een vergoeding voor vaste
kosten een groot probleem. In (van der Vlist et al., 2011) wordt gesteld dat 80% van de
bouwbedrijven hun concurrenten werk onder kostprijs zien aannemen. Tevens blijkt uit
hetzelfde rapport dat 41% van de bouwbedrijven onvoldoende winst maakt om de vaste
kosten te kunnen afdekken.

23

Afgezien van prijsstijgingen door onvoorziene oorzaken.
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Voor opdrachtgevers is het ‘risico’ van een faillissement24 van de bouwer lastig te
voorkomen. De financiële checks die opdrachtgevers doen zijn gebaseerd op de
jaarrekeningen van de jaren ervoor.
Indien een bouwondernemer in een lopend boekjaar een flink aantal tegenvallers incasseert
kunnen er ineens zeer snel financiële problemen ontstaan. Daarmee is het selecteren van
een aannemer op de laagste prijs (zeker als die onder de kostprijs ligt) een risico, immers dit
kan al snel resulteren in een (veel) hogere prijs (het werk moet worden overgenomen door
een andere bouwer, een deel van het werk moet vaak deels worden overgedaan, het werk
heeft tijdens de afwikkeling stilgelegen) dan waarvoor de opdrachtgever dacht het werk te
kunnen laten realiseren.
2. Hoge extra kosten
Traditioneel bestaat er een groot wantrouwen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (de
Graaf & Laverman, 2007) en (de Graaf, 2008). Om meerwerkkosten gedurende de uitvoering
van de werkzaamheden te voorkomen, probeert de opdrachtgever dit te voorkomen door
dikke contracten en bestekken te laten maken waarin exact uitgewerkt staat wat de
opdrachtnemer dient te bouwen. Voor opdrachtnemers is het de uitdaging om op zoek te
gaan naar ‘mazen’ in het contract/bestek om op basis daarvan meerwerk25claims in te
kunnen indienen. Het gevecht om meerwerk vindt vervolgens vaak voor de rechter plaats
wat eveneens tot hoge (juridische) kosten leidt (Panteia Research to Progress, 2013).
Deze gejuridiseerde wijze van samenwerken lijkt op een ‘kat-en-muis-spel’ tussen
opdrachtgever en bouwer, wat leidt tot extra kosten, een sfeer van wantrouwen
(meervoudig controleren), gevechten om meerwerk, conservatisme en weinig innovatie
(‘alleen uitvoeren wat in het bestek staat’).
3. Tegenmacht
Indien de opdrachtgever in een situatie van aanbodoverschot de aanbieders zodanig onder
druk weet te zetten (tegen elkaar weet uit te spelen) dat er onder de kostprijs wordt
aangeboden, dan zullen opdrachtgevers daar op termijn weer voor worden afgestraft.
Hiermee wordt bedoeld dat er in de situatie dat de marktomstandigheden wijzigen en de
vraag weer groter is dan het aanbod, bouwondernemers geneigd zijn financieel ‘terug te
halen’ wat in slechte tijden onder de prijs is aangenomen, waardoor de prijzen omhoog
gaan en opdrachtgevers het ‘onderspit delven’ (met andere woorden, het is dan ‘payback
time’).
24

In de eerste negen maanden van 2014 zijn in de bedrijfstak bouwnijverheid in totaal 766 bedrijven failliet gegaan. Daarmee lag het

aantal uitgesproken faillissementen 42 procent lager in vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar. Toen gingen nog ruim 1.300
berdrijven in de bedrijfstak failliet. Weliswaar gingen er in september meer bedrijven failliet dan een maand eerder, maar op jaarbasis
gezien houdt de dalende tendens aan. De top werd precies een jaar eerder bereikt. In de periode oktober 2012 t/m september 2013
gingen 1.699 bedrijven in de bouwnijverheid failliet. In de daaropvolgende 12 maanden moesten 1.061 bedrijven de poorten sluiten.
Bron: http://www.bouwendnederland.nl/feiten-en-cijfers/28677/faillissementen [Geopend op 15 februari 2015]
25 Hierbij is meerwerk het werk dat extra ten opzichte van het in een contract gedefinieerde werk uitgevoerd moet worden. De inschatting
van dat werk is afhankelijk van de juistheid van de informatie zoals die is vastgelegd in de aanbestedingstukken.
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Er kan dan ook gesteld worden dat wie te veel macht uitoefent zijn eigen tegenmacht
organiseert. De praktijken die in de bouwenquête (Parlementaire Enquetecommissie
Bouwnijverheid, 2002) onderzocht werden, waren gedeeltelijk het gevolg van het
onvermogen van aannemers om hun marges te handhaven.
Aanbesteden op de laagste prijs blijkt dan ook bepaald geen garantie te zijn voor het ‘scherp
houden’ van opdrachtnemers en leveranciers. Het aanbesteden op de laagste prijs
stimuleert zeker niet te zoeken naar oplossingen die voor de opdrachtgever de beste
prijs/prestatie opleveren. Hierdoor kan een lage prijs uiteindelijk resulteren in hoge
(exploitatie)kosten en een teleurstellende kwaliteit (falen). De conclusie lijkt dan ook
legitiem dat het inkopen op basis van de laagste prijs (faal)kosten in de hand werken.
Ketensamenwerking is niet gebaseerd op het lage prijs denken26, maar gaat onder andere
over het reduceren van de integrale (project)kosten. Dit betekent dat ketensamenwerking
bouwpartners bij elkaar brengt die gezamenlijk zoeken naar manieren om projecten beter,
sneller en goedkoper (dan traditioneel) uit te voeren. Hiervoor worden partijen geselecteerd
die niet altijd het goedkoopst zijn, maar door hun professionaliteit in staat zijn een wezenlijk
deel van de faalkosten (zie paragraaf 1.1.) te voorkomen en daardoor de integrale (project)
kosten weten te reduceren.
Op basis van de voorgaande redenatie lijkt de conclusie legitiem, dat de toepassing van
ketensamenwerking bij de selectie van bouwpartners, een belangrijke bijdrage kan leveren
aan het voorkomen van faalkosten en het reduceren van de integrale (project) kosten.
1.2.

Vraaguitval in de woningbouw; consequenties voor bouwers en corporaties

In deze paragraaf wordt ingegaan op een aantal economische trends in de
woningbouwsector en de consequenties daarvan voor woningcorporaties en
bouwondernemers.
Eerst zal in paragraaf 1.2.1. worden beschreven dat de woningbouwsector met een scherpe
omzetdaling kampt. Deze omzetdaling zet bouwondernemers financieel onder druk,
waardoor de faalkosten - zoals beschreven in paragraaf 1.2.2. - hoger zijn dan de marges die
worden gerealiseerd. Ook woningcorporaties hebben het financieel zwaar. Zoals beschreven
in paragraaf 1.2.3. wordt de financiële druk bij woningcorporaties steeds groter, waardoor
de kosten steeds verder omlaag moeten. Tot slot wordt in paragraaf 1.2.4 beargumenteerd
dat corporaties en bouwers sterk van elkaar afhankelijk zijn en beiden belang hebben bij het
reduceren van (faal)kosten.

26

De prijs bij de selectie kan door diverse (onverwachte) meerwerkposten oplopen, waardoor de uiteindelijke (integrale) kosten hoger zijn

dan de prijs die de opdrachtgever bij de selectie dacht te moeten betalen.
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1.2.1. De woningbouw worstelt met een scherpe omzetdaling

In 2014 verkeert de woningbouwsector in een diepe crisis. Dit heeft als consequentie dat
organisaties in deze sector worstelen met afnemende vraag, toenemende concurrentie en
heftige prijsdruk. In deze paragraaf worden deze observaties verder onderbouwd aan de
hand van cijfers over marktontwikkeling van zowel de nieuwbouw alsook het onderhoud en
renovatie27 van woningen.
In (Economisch Instituut voor de Bouw, 2014) wordt gesteld dat de woningbouwsector te
maken heeft met een productievolume dat in 2013, maar liefst 33% lager ligt dan voor het
uitbreken van de crisis in 2008. De vastgelopen woningmarkt zorgt voor minder verkopen
van nieuwbouwwoningen en minder middelen om aan onderhoud en renovatie uit te
geven. Deze trend is terug te vinden in de (woningbouw)productiecijfers van 2012 - 2014 en
de geprognosticeerde cijfers tot 2019 (zie tabel 1.5.)
Tabel 1.5: woningbouwproductie 2012 - 2014 incl. de raming voor 2015 - 2019 (EIB, 2014)

Op basis van deze marktontwikkelingen lijkt de verwachting gerechtvaardigd dat er
voldoende aanleiding voor bouwondernemers is om naar manieren te zoeken om het
rendement te kunnen behouden c.q. te kunnen verbeteren.
Door de dalende productiecijfers en de toenemende concurrentie dalen de prijzen. Een van
de manieren om de benodigde marges te kunnen behouden c.q. te verbeteren is het
reduceren van (faal)kosten.
Faalkosten waren reeds voor het uitbreken van de economische crisis in 2008 bekend. In die
periode had de sector echter weinig last van prijsdruk en werden faalkosten als ‘vervelend’
ervaren maar nog niet echt als een probleem gezien. Door de economische ontwikkelingen
is dat veranderd. Het reduceren van (faal)kosten is voor bouwondernemers veel belangrijker
geworden omdat het de mogelijkheid biedt om - ondanks de toenemende prijsdruk - het
rendement te kunnen behouden of eventueel te verbeteren.

27

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-renovatie-woningverbetering-

en-groot-onderhoud.html [Geopend op 13 April 2014] Bij renovatie gaat het om het gedeeltelijk vernieuwen van de woning door
veranderingen aan te brengen of door de woning te vergroten. Bij groot onderhoud gaat het om het herstel of het vervangen van delen
van de woning waarbij het wooncomfort gelijk blijft.
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1.2.2. Faalkosten hoger dan winstmarges bouwbedrijven

In deze paragraaf zal worden betoogd dat de marges van bouwondernemers28 laag zijn. Het
reduceren van (faal)kosten is dan ook een van de manieren om aan marge verbetering te
werken, naast het zoeken naar extra (renderende) omzet.
In de ‘Cobouw 50’ van 2013 is een ranking gemaakt van de 50 grootste
bouwondernemingen op basis van hun omzet en rendement over de periode 2010 – 2012
(Cobouw & PwC, 2013). Om een idee te krijgen van de verschillen in succes tussen grote- en
kleine bouwondernemingen, zijn de resultaten van die organisaties met elkaar vergeleken.
In tabel 1.6. zijn de bedrijfsresultaten van de tien grootste Nederlandse Burgerlijke &
Utiliteitsbouwers (B&U) weergegeven29. Uit de tabel is af te lezen dat deze zich bewegen
tussen de -5,3% en +1,9%.
Tabel 1.6: Bewerking van de Cobouw Top 50. Bron: gebaseerd op (Cobouw & PwC, 2013)

De winstmarges van de bouwers die plek 41 - 50 innemen (zie tabel 1.7.) bewegen zich
tussen de -1,2% en +9,9%. Wat opvalt, is dat de maximale verliezen veel minder zijn (-1,2%
versus -5,3%) en de winsten veel hoger (+9,9% versus +1,9%) dan die van de 10 grootste
bouwers.

28
29

In dit proefschrift wordt voor de term bouwondernemer soms ook bouwbedrijf of aannemer gebruikt.

Dit proefschrift richt zich primair op de woningbouw (en dus niet op de utiliteitsbouw). De cijfers in de tabellen geven dan ook een

algemeen beeld over het presteren van B&U bouwondernemers. Er is - naar beste weten - geen gelijksoortige data beschikbaar voor ‘sec’
woningbouwers.
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Tabel 1.7. Bewerking van de Cobouw Top 50. Bron: gebaseerd op (Cobouw & PwC, 2013)

Voor het grote rendementsverschil tussen de top 10 bouwers en de ondernemingen die
plaats 41- 50 bezetten is in de Cobouw publicatie geen verklaring gegeven. Wellicht dat het
verschil in overhead en de betere lokale verankering (steviger commercieel netwerk) van de
kleinere bouwers daar een verklarende factor voor zou kunnen zijn. Bovendien werken
kleinere bedrijven vaker met een ruimere schil van externe vaste partners waardoor de
kosten van deze ondernemingen makkelijker te flexibiliseren zijn dan die van de grotere
bouwondernemingen die veel meer eigen mensen in dienst hebben. Hoewel dit mogelijke
verklaringen kunnen zijn voor de margeverschillen tussen grote en kleinere bedrijven is
daar, voor zover bekend, geen onderzoek naar gedaan en geen nadere informatie over
beschikbaar.
Indien de bedrijfsresultaten van de grote bouwondernemers (variërend tussen de -5,3% en
+1,9%) in het perspectief geplaatst worden van de geschatte 11% faalkosten (Busker, 2010),
dan overstijgen deze laatste ruimschoots het rendement van de best presterende (grote)
bouwondernemers. Kijkend naar de bedrijfsresultaten van de kleinere bouwondernemers
(variërend tussen -1,2% en +9,9%) kan over het algemeen hetzelfde gesteld worden.
Hieruit kan worden geconcludeerd dat (faal)kostenreductie zowel voor de grotere alsook de
kleinere bouwondernemers van groot belang is. Indien de bouwonderneming in staat is de
(faal)kosten te reduceren, dan geeft dat de mogelijkheid om het rendement aanzienlijk te
verbeteren.
Bouwondernemers dienen zich echter niet direct rijk te rekenen. Het geschat
verbeterpotentieel van 11% kan de bouwondernemer nooit alleen realiseren. Een groot
deel van de faalkosten bevindt zich op de interfaces tussen organisaties in de bouwketen
(zie paragraaf 1.1.) Het reduceren van faalkosten vergt dan ook een gezamenlijke inspanning
van de verschillende partijen in de keten.
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Welk deel van de geschatte 11% faalkosten uiteindelijk bij de bouwondernemer terecht kan
komen, is op dit moment niet duidelijk. Stel dat 80% van de waarde die een
bouwondernemer realiseert van zijn (toe)leveranciers/partners vandaan komt, dan zou het
verdedigbaar zijn dat 20% (100% -/- 80%) van 11% (zijnde + 2,2%) aan de bouwondernemer
wordt uitgekeerd. Dit betekent een margeverbetering van +2,2 procentpunten en dat heeft
voor veel bouwondernemingen een grote impact op het resultaat (zie tabel 1.7).
Met behulp van een Dupont schema30 kan op een eenvoudige wijze worden weergegeven
wat de gevolgen van een vermindering van de (faal)kosten met 20%, betekent voor de
winstmarge van een (fictieve) onderneming. In de onderstaande figuur 1.6. wordt een
vergelijking gemaakt tussen een situatie waarin faalkosten niet bestreden worden (‘oude
situatie’) en een nieuwe situatie waarin faalkosten wel bestreden zijn.
Oude situatie:

Nieuwe situatie:

Figuur 1.6: Impact van (faal-)kostenreductie op het rendement van een onderneming.

30

(Little et al., 2009)

- 37 -

Uit figuur 1.6. blijkt dat het reduceren van de faalkosten met 20%, resulteert in een
verdubbeling van de winstmarge van de fictieve onderneming. Het reduceren van faalkosten
in de huidige marktomstandigheden is een van de alternatieven om aan
rendementsverbetering te kunnen werken. Het verhogen van de prijzen of het verder
reduceren van inkoopkosten is niet altijd mogelijk of kent zijn limieten.
In tijden van economische voorspoed hadden de opdrachtgevers van bouwondernemers te
maken met ‘schaarste’ aan bouwcapaciteit (er was sprake van een ‘aanbiedersmarkt’),
waardoor bouwondernemers zelf hun prijzen konden bepalen (Van Hoek & Koning, 2012).
De kosten die de verschillende spelers in de keten moesten maken om ‘fouten’ op te lossen
werden doorberekend aan de opdrachtgever als meerwerk of versleuteld in de opslagen
voor algemene kosten (AK) van de organisatie en/of de winst/risico opslagen die
bouwondernemers in hun offertes opvoerden. Deze opslagen en meerwerk werden
‘gewoon’ betaald. Voor de crisis bleek er dan ook onvoldoende aanleiding om het
faalkostenprobleem gezamenlijk aan te pakken.
Sinds het uitbreken van de economische crisis in 2008 is deze situatie voorbij. Meerwerk,
opslagen voor algemene kosten en/of winst/risico worden steeds meer ter discussie gesteld
door opdrachtgevers. Om concurrerend te blijven worden opslagen steeds verder terug
geschroefd. Hiermee ontstaat steeds minder dekking voor dergelijke (faal)kosten, en betaalt
de opdrachtgever daar dus steeds minder aan mee. Dit wordt onderschreven in een
onderzoek van BOAG31 die stelt dat het voor 2008 gebruikelijk was om voor algemene
kosten 6% en voor winst en risico 2 à 3% als percentage op te geven. Tegenwoordig wordt
steeds vaker een percentage voor algemene kosten van 3 à 4% opgegeven en voor winst en
risico een percentage van 1%. Soms gaan één of meerdere aannemers zover dat er met een
algemene kostenpercentage (AK) van 0 tot 1% en een winst- en risicopercentage van 0%
wordt ingeschreven bij de selectie.
Samenvattend kan worden gesteld dat wie de faalkosten in het verleden ook betaalden,
bouwers baat hebben bij het reduceren van faalkosten.
1.2.3. Corporatiesector financieel onder druk

In dit proefschrift spelen corporaties als opdrachtgever van bouwondernemers een
belangrijke rol. Woningcorporaties zijn maatschappelijke ondernemingen die zorgen dat in
heel Nederland ca. 2,4 miljoen huishoudens (ca. 32% van het totaal) woonruimte hebben32.
In de afgelopen jaren zijn corporaties steeds verder financieel onder druk komen te staan.
Achtereenvolgens wordt in deze paragraaf kort de impact van een aantal belangrijke
ontwikkelingen die de investeringsruimte van corporaties steeds verder beperken
besproken, namelijk de verhuurdersheffing, de saneringssteun, de economische crisis en het
woonakkoord. Tevens wordt aangegeven wat daarvan de consequenties zijn.

31

http://www.boag.com/nieuws/354/opslagen-aannemers-dalen-in-bouwteam.html [Geopend op 19 April 2014]

32

http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37312&D1=a&D2=0,5,10,15-17&HDR=G1&STB=T&VW=T [Geopend op 3

januari 2015]
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Verhuurdersheffing
Vanaf 2013 moeten woningcorporaties een verhuurdersbelasting betalen over hun bezit. De
overheid legt verhuurders met meer dan tien woningen een heffing op over de waarde van
hun huurwoningen. De totale hoogte van de heffing voor alle corporaties samen bedraagt
€ 45 miljoen in 2013 oplopend tot € 1,2 miljard in 2017. Het kabinet gaat ervan uit dat
corporaties deze heffing kunnen betalen door de huren te verhogen (Aedes, 2013).
Probleem hierbij is dat corporaties deze heffing vooruit moeten betalen en vervolgens bij de
huurders (middels huurverhogingen) moeten ‘terug halen’. Deze fasering tussen eerst
uitgaven (betaling heffing) en latere inkomsten (hogere huren) zorgt op de korte termijn
voor cash-flowproblemen die de investeringsmogelijkheden beperken.
Saneringssteun
Corporaties dienen bij te dragen aan de sanering van woningcorporaties die in de
problemen komen. Berucht voorbeeld daarbij is Vestia met haar derivaten problemen die
gesaneerd moest worden en waaraan alle andere woningcorporaties gezamenlijk ongeveer
€ 700 miljoen moesten bijdragen33. Dergelijke bijdragen moet door middel van een heffing
van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) in een aantal jaren door corporaties bij elkaar
gebracht worden. Voor de individuele corporaties gaat het om aanzienlijke bijdrages die
afhankelijk zijn van de WOZ waarden van de woningen maar kunnen oplopen van € 700 1000 per woning per jaar, wat gemiddeld 1 - 3 maandhuren betekent (Schilder & Conijn,
2013).
Economische crisis
De economische crisis heeft de woningmarkt diep getroffen. Het Centraal Plan Bureau (CPB)
houdt in het ergste geval rekening met een totale reële daling van de woningprijzen met
36% ten opzichte van 2008. Volgens het CPB zijn de reële woningprijzen (inclusief inflatie)
tot en met 2013 reeds 23% gedaald (Centraal Planbureau, 2013). Dit heeft een grote impact
op de bestedingsruimte van corporaties omdat zij in het verleden met de winst op de
verkoop van woningen o.a. haar nieuwbouw- en/of renovaties financierden. Dit wordt
ondersteund door de cijfers in tabel 1.8. waaruit blijkt dat de verkoopresultaten vanaf 2010
flink gedaald zijn en vanaf 2011 over het dieptepunt heen lijken te zijn en stabiliseren
(bestaande bouw) danwel enigszins aantrekken (nieuwbouw).
Tabel 1.8: Overzicht van het verkoopresultaat over de jaren 2010 - 2012 (Centraal Fonds Volkshuisvesting, 2013)

33

http://www.aedes.nl/content/artikelen/corporatiestelsel/vestia/overeenstemming-vestia-en-banken-over-afwikkelen-d.xml [Geopend

op 20 April 2014]
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Woonakkoord34
Ten gevolge van het woonakkoord35 van september 2013 moeten corporaties weer terug
naar het uitsluitend bouwen en exploiteren van sociale huurwoningen. Het aanbieden van
‘dure huurwoningen’ is daarmee ten einde36. Tot voor kort was het mogelijk om met de
inkomsten (winsten) van de huurwoningen uit het ‘hogere segment’ de tekorten op de
goedkopere huurwoningen te compenseren. Door het wegvallen van deze inkomstenstroom
zal de nieuwbouw van huurwoningen door woningcorporaties in de periode 2013 – 2021
bijna gehalveerd moeten worden om ervoor te zorgen dat de solvabiliteit van
woningcorporaties op het minimaal gewenste niveau blijft (Conijn & Achterveld, 2013).
Conclusie
In (Centraal Planbureau, 2013) wordt gesteld dat de nieuwbouwproductie in de periode
2013-2017 met 36% zal dalen terwijl de doorrekening van het woonakkoord een daling van
50% laat zien. Gesteld kan worden dat de verhuurdersheffing, de saneringssteun, de
economische crisis en het woonakkoord een grote impact hebben op de financiële positie
van corporaties. De consequenties voor de nieuwbouw, renovatie en onderhoud van
woningen zijn - vanwege het gemis aan middelen - eveneens groot. Op basis van deze
ontwikkelingen kan worden geconcludeerd dat ook woningcorporaties - net als
bouwondernemers - baat hebben bij het reduceren van faalkosten (sneller, beter en
goedkoper).
1.2.4. Corporaties en bouwers sterk van elkaar afhankelijk

Hiernavolgend zal worden onderbouwd dat corporaties een van de belangrijkere
opdrachtgeversgroepen van bouwondernemers zijn; niet alleen op het gebied van de
nieuwbouw maar ook op het gebied van woningverbeteringen (renovatie) en onderhoud.
Op basis hiervan zijn zowel bouwers als woningcorporaties gekozen als de belangrijkste
partijen in het onderzoek beschreven in dit proefschrift.
Uit tabel 1.9. blijkt dat de nieuwbouwproductie (woningen) voor woningcorporaties in 2011
met 28.600 woningen vergelijkbaar is met die in 2010 en niet meer groeit (Centraal Fonds
Volkshuisvesting, 2012).
Tabel 1.9: Overzicht van mutaties in het aantal woongelegenheden in de periode 2007 - 2011 op basis van CFV (2012)

34

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/woningmarkt/woonakkoord [Geopend op 19 April 2014]
Het woonakkoord omvat een fors aantal maatregelen die de bouw en daarmee de werkgelegenheid stimuleren, energiebesparing
bevorderen, starters helpen en het zogenaamde ‘scheefwonen’ tegen gaan. Ook verzacht het de effecten van belangrijke hervormingen
uit het regeerakkoord voor de woningmarkt.
36
Dit biedt overigens voor andere marktpartijen wellicht kansen, maar die blijven voor het onderzoek in dit proefschrift buiten scope.
35
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In figuur 1.7. is het aandeel weergegeven dat corporaties in de periode 2007 - 2011
realiseerden bij de nieuwbouw van woningen. Daarbij valt op dat het reeds grote
marktaandeel van de corporaties, sinds de crisis in 2008, flink is gestegen en in 2011 meer
dan 50% bedroeg.

Figuur 1.7: Overzicht aandeel corporatiewoningen in de nieuwbouwproductie in de periode 2007 - 2011. Bron: CFV (2012)

Op basis van onderzoek van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw is een prognose
gemaakt van de nieuwbouw, onderhoud en renovatieopgave van corporaties voor de
periode 2013 - 2017 (Waarborgfonds Sociale Woningbouw, 2013). Deze wordt
hiernavolgend weergegeven. Hieruit zal blijken dat in zowel de nieuwbouw alsook bij
onderhoud en renovatie van woningen een terugval in de productie tot en met het jaar
2017 wordt voorzien.
Nieuwbouw realisatie en prognose (2013 – 2017)
In de periode 2013 – 2017 zijn er plannen37 voor de nieuwbouw van 105.000 huurwoningen.
In de vijf jaar prognose van 2012 - 2016 werden nog 146.000 huurwoningen nieuwbouw
gepland. Dit betekent dat er in de bouwplannen ten opzichte van een jaar eerder een daling
van 28% te zien was (zie figuur 1.8.).
In 2012-2013 is er in eerste instantie nog sprake van een lichte groei als gevolg van
vertraging/uitstel van reeds geplande productie. Daarna daalt de oplevering van nieuwe
huurwoningen naar nog geen 12.000 huurwoningen per jaar in 2017 (Waarborgfonds
Sociale Woningbouw, 2013), wat meer dan een halvering van de productie betekent ten
opzichte van 2011.

37

Plannen worden door het WSW opgevraagd als ‘de Prospectieve Informatie’ dpi
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Figuur 1.8: Aantal geplande nieuwbouw van huurwoningen per jaar op basis van (WSW, 2013)

Onderhoud/renovatie realisatie en prognose (2011 - 2017)
In (Waarborgfonds Sociale Woningbouw, 2013) wordt gesteld dat de geplande investeringen
in ingrijpende woningverbetering38 (groot onderhoud en renovatie) in de periode 2012-2013
toenemen tot € 2 miljard per jaar en zich in 2016 en 2017 stabiliseren op het niveau van
2012, € 1,35 miljard (zie figuur 1.9).

Figuur 1.9: geplande investeringen in woningverbetering per jaar (WSW, 2013)

In 2011 was de totale bouwproductie in groot onderhoud en renovatie van woningen € 6,4
miljard en dat liep terug naar € 5,90 miljard in 2012 en € 5,43 miljard in 2013. Voor 2014
was een productie van € 5,35 miljard voorzien (Economisch Instituut voor de Bouw, 2014).

38

Dit zijn investeringen in het verbeteren van de woning die hoger zijn dan € 20.000 per woning.

- 42 -

Het aandeel van woningcorporaties (naast bijvoorbeeld commerciële vastgoed eigenaren en
particulieren) in groot onderhoud en renovatie van woningen, bedraagt in 2014 (zie figuur
1.10.) ongeveer 35% van de totale (deels geprognosticeerde) bouwproductie
(Waarborgfonds Sociale Woningbouw, 2013).

Figuur 1.10: % aandeel corporaties in investeringen in woningverbetering per jaar (WSW, 2013)

Uit de hiervoor besproken cijfers kan worden geconcludeerd dat corporaties - ook in de
toekomst - voor een belangrijk deel de vraag naar nieuwbouw, onderhoud en renovatie van
woningen blijven bepalen. De mogelijkheden voor corporaties om te investeren nemen
echter af, terwijl de huisvestingsvraag onverminderd hoog blijft.
Om ondanks de afnemende investeringsruimte toch te kunnen blijven bouwen, dienen de
prijzen te dalen. Het reduceren van faalkosten kan hierbij voor zowel corporaties alsook
bouwondernemers een belangrijke rol spelen.
Door de toepassing van ketensamenwerking is de gedachte dat projecten tegen een lagere
prijs (en dus minder benodigd budget), met behoud van kwaliteit (of beter) in minder tijd
kunnen worden gerealiseerd. Indien bouwondernemers er door (faal)kostenreductie in
slagen de (kost)prijzen te verlagen, dan blijft het voor corporaties mogelijk opdrachten te
blijven vergeven. Voor de betrokken bouwondernemers zou dit betekenen dat er ondanks
lagere prijzen, nog steeds omzet en rendement kan worden gemaakt en projecten die in
eerste instantie financieel onhaalbaar bleken te zijn, alsnog financieel haalbaar worden.
Zonder opdrachten van corporaties kan er door bouwondernemers (veel) minder worden
gebouwd. En zonder de inzet van bouwers bij het reduceren van (faal)kosten, kan de prijs
niet omlaag. Er kan dan ook worden gesteld dat corporaties en bouwers elkaar nodig
hebben bij het gezamenlijk reduceren van (faal)kosten, het financieel haalbaar maken van
projecten en het op gang houden van de bouwproductie.
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1.3.

Waarde van dit proefschrift

Dit proefschrift richt zich op twee belangrijke doelgroepen; de wetenschap en de
(bouw)praktijk. Er is reeds veel over de voordelen van ketensamenwerking geschreven maar
‘bewijzen’ op grond van harde data zijn slechts sporadisch gerapporteerd en dat geldt in het
bijzonder voor actuele data uit de Nederlandse bouwsector.
Over de toegevoegde waarde van daadwerkelijke toepassing van de principes van
ketensamenwerking voor de Nederlandse bouwpraktijk was voor de start van onderhavig
onderzoek nog nauwelijks iets bekend. Ook was er nog weinig bekend over de mogelijkheid
om door de toepassing van ketensamenwerking (faal)kosten te reduceren, doorlooptijden
te verlagen en de kwaliteit te verbeteren.
Om bewijslast te verzamelen over de ‘waarde’ van ketensamenwerking, waren harde data
nodig. Hiertoe waren woningbouwprojecten nodig die in ketensamenwerking waren
uitgevoerd. Dergelijke projecten waren bij de start van het onderhavige onderzoek - voor
zover bekend - echter niet beschikbaar. Daarom is er veel aandacht besteed aan het creëren
van bewustwording bij corporaties en bouwondernemers over de waarde van
ketensamenwerking. Dit moest ertoe leiden dat er projecten in ketensamenwerking zouden
worden opgestart. De bewustwording is gecreëerd langs twee sporen:
1.

Kennis verbreding
Er is veel tijd en energie gestoken om met behulp van artikelen, publicaties en lezingen
het concept ketensamenwerking uit te leggen aan de sector;

2.

Kennis verdieping
Het concept ketensamenwerking is vertaald naar de Nederlandse bouwpraktijk,
geoperationaliseerd en ook toegepast bij de uitvoering van nieuwbouw, onderhoud en
renovatieprojecten in de woningbouw zodat er praktijkervaringen (data) verzameld
konden worden en de toegevoegde waarde van ketensamenwerking ’bewezen’ kon
worden.

Om de meerwaarde van dit proefschrift voor zowel de praktijk als de wetenschap aan te
geven is de rest van deze paragraaf als volgt opgebouwd.
In paragraaf 1.3.1. wordt beschreven dat er op basis van actuele Nederlandse data getoetst
is of dat de toepassing van ketensamenwerking bij de uitvoering van nieuwbouw,
onderhoud en renovatieprojecten leidt tot meetbaar betere prestaties op de dimensies tijd,
geld en kwaliteit dan projecten die niet in ketensamenwerking zijn uitgevoerd. Dergelijke
inzichten zijn - naar beste weten - nog niet eerder verkregen en derhalve interessant en
relevant voor de wetenschappelijke kennis op het gebied van ketensamenwerking (in de
bouw).
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In paragraaf 1.3.2. wordt betoogd dat het proefschrift inzicht geeft in de diverse aspecten
en begrippen die samenhangen met het concept ketensamenwerking, (faal)kostenreductie
en het verbeteren van prestaties op tijd en/of kwaliteit. Ook wordt de samenhang tussen de
begrippen en de causale relaties uitgebreid beschreven. Dit is voor de bouwpraktijk
interessant omdat hierover nog steeds veel onduidelijkheid bestaat.
In paragraaf 1.3.3. wordt inzicht gegeven in de activiteiten die zijn ondernomen om het voor
de (conservatieve sector) betrekkelijk nieuwe concept ‘ketensamenwerking’ te lanceren.
Deze activiteiten waren niet alleen nodig als voortraject om de data voor dit proefschrift te
kunnen verzamelen maar vormen op zichzelf ook een interessant ‘bijproduct’. Dit onderzoek
stuitte namelijk op een soort ‘kip-en-ei-probleem’ dat vrij typisch lijkt te zijn voor nieuwe
concepten (en producten). Alvorens organisaties overtuigd waren van de waarde van het
concept ‘ketensamenwerking’, wilden velen graag eerst harde bewijzen zien dat
ketensamenwerking ‘beter’ werkt dan traditioneel samenwerken. Uiteraard kunnen
dergelijke bewijzen pas dan geleverd worden als eerst partijen het concept al hebben
toegepast.
Om de vicieuze cirkel (oftewel het kip-en-ei-probleem) te doorbreken, is voor het
verzamelen van de benodigde data een specifieke aanpak gebruikt. Hoewel deze aanpak
niet de kern vormt van dit onderzoek, kan worden gesteld dat deze wel gevolgen heeft voor
de manier waarop de data verzameld zijn en dus ook op de analyse daarvan. Daarnaast kan
worden opgemerkt dat deze aanpak op zich interessant is omdat het veel vaker zal
voorkomen dat organisaties bij het toetsen van nieuwe (management-)concepten en
methodieken tegen hetzelfde kip-en-ei-probleem aanlopen.
1.3.1. Op basis van harde data aantonen of ketensamenwerking werkt

Hoewel er heel veel over ketensamenwerking is gepubliceerd, is het aantal artikelen waarin
empirisch wordt getoetst of de hypothese dat ‘ketensamenwerking leidt tot betere tijd, geld
en kwalitatieve prestaties’, heel beperkt gebleven. Als we het toepassingsgebied beperken
tot de bouw dan zijn er slecht enkele empirische onderzoeken bekend (zie inleiding
hoofdstuk 1). En met betrekking tot de empirische toetsing van de mogelijk verbeterde
prestaties door de toepassing van ketensamenwerking in de Nederlandse woningbouw is naar beste weten - geen enkele publicatie bekend.
Door het uitvoeren van empirisch onderzoek over de periode 2010 – 2014 is in het kader
van dit proefschrift data verzameld waarmee de genoemde hypothese wel kan worden
getoetst. Hierbij is specifiek gekeken of de toepassing van ketensamenwerking leidt tot het
verbeteren van prestaties op de dimensie tijd, geld en kwaliteit39 bij nieuwbouw, onderhoud
en renovatieprojecten (woningen) ten opzichte van gelijksoortige projecten die niet in
ketensamenwerking zijn uitgevoerd. De resultaten hiervan staan weergegeven in hoofdstuk
zes.

39

Zie voor een nadere toelichting van de dimensies tijd, geld en kwaliteit paragraaf 3.7.
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Om data te kunnen verzamelen is een online tool gebouwd (de zogenaamde Benchmark
Partner Performance, kortweg BPP genoemd). Deze tool bestond uit:
1. een projectensite waarin corporaties en bouwers via een webomgeving op een
gestandaardiseerde manier projecten konden melden waarvan de tijd, geld en/of
kwalitatieve prestaties in kaart moesten worden gebracht;
2. een rapportagesite waarop bouwers en corporaties konden inloggen om te zien hoe de
projecten die gemeld waren, presteerden op tijd, geld en/of kwaliteit.
De Nederlandse bouwindustrie kenmerkte zich - tot het moment dat deze infrastructuur
ontwikkeld werd - door een grote mate van ondoorzichtigheid. Prestaties die geleverd
werden bij de nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen werden nergens centraal
opgeslagen. De bouw van de web-based omgeving was dan ook - in het kader van dit
proefschrift - een ‘must’. Om prestaties te kunnen verbeteren is het immers noodzakelijk te
weten welke tijd, geld en kwalitatieve prestaties er zowel ‘traditioneel’ als in
‘ketensamenwerking’ geleverd worden.
Sinds de start van het onderzoek is van nieuwbouw, onderhoud- en renovatieprojecten
(woningen) onderzocht hoe deze gepresteerd hebben op de dimensies tijd, geld en
kwaliteit. Deze centraal opgeslagen data zijn wetenschappelijk gezien interessant, omdat:
1. de data zeer actueel zijn; het beslaat de onderzoeksperiode 2008 – 2014;
2. de data op een uniforme wijze verzameld zijn en daarmee onderling vergelijkbaar;
3. de BPP zowel nieuwbouw-, als onderhoud- en renovatiedata bevat;
4. de BPP zowel tijd, geld alsook kwalitatieve data bevat; en,
5. de data te splitsen zijn tussen projecten die wel en die niet in ketensamenwerking zijn
uitgevoerd.
In 2012, is er parallel aan dit onderzoek een soortgelijke database gelanceerd onder de
naam ‘Ketenmonitor’ (Platform Ketensamenwerking Woningbouw, 2013). Ook de
Ketenmonitor wordt gebruikt voor het verzamelen van data van bouwprojecten. Met de
Ketenmonitor proberen onderzoekers van de Technische Universiteit Delft40 een verband te
leggen tussen de aanpak die opdrachtgevers en bouwers volgen bij de toepassing van
ketensamenwerking en het effect daarvan. Omdat de twee instrumenten (Ketenmonitor en
BPP) een zekere overlap kennen, worden hieronder de verschillen en overeenkomsten
tussen beide instrumenten kort besproken.
Bij het onderzoek in het kader van de Ketenmonitor werken de onderzoekers met een set
van vragen die zowel aan de opdrachtgever alsook aan de bouwer worden voorgelegd. Aan
hen worden vragen gesteld die te maken hebben met de aanpak alsook de resultaten van de
samenwerking.

40

Het onderzoek bij de Ketenmonitor staat onder leiding van Prof.dr. H. Wamelink, faculteit bouwkunde en kenniscentrum

bouwprocesinnovatie (CPI).
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Bij de ‘aanpak’ die de Ketenmonitor volgt, wordt in kaart gebracht op welke wijze de
samenwerking binnen projecten is georganiseerd, kijkend naar de volgende aspecten:
1. Mensen, rollen, team;
2. Transparantie, doelen, betrokkenheid;
3. Invloed, samenwerking, scope;
4. Ontwerp, BIM, product; en
5. Veiligheidsmaatregelen.
Bij de ‘effecten’ wordt aan de opdrachtgevers en bouwers gevraagd wat de prestaties op
projectniveau zijn geweest op de dimensies tijd; geld; kwaliteit; duurzaamheid; veiligheid;
en teamtevredenheid.
In zowel het effectveld alsook de aanpak bevinden zich verschillen en overeenkomsten
tussen de onderzoeken die met behulp van de Ketenmonitor en de BPP (in dit proefschrift)
zijn gevoerd. Deze verschillen en overeenkomsten worden hieronder kort toegelicht:
Aanpak
In dit proefschrift worden traditionele alsook ketensamenwerkingsprojecten onderzocht.
Hierbij labelen opdrachtgevers/bouwers zelf hun projecten. Projecten die door
opdrachtgevers/bouwers gelabeld worden als ‘ketensamenwerkingsprojecten’ worden door
de inzet van een checklist met vooraf gedefinieerde ketensamenwerkingskenmerken en een
interview met de betrokken organisaties, nader gecontroleerd. Hierbij wordt vastgesteld of
er volgens de in dit proefschrift gehanteerde begripsvorming daadwerkelijk sprake is van de
toepassing van de principes van ketensamenwerking in de ingevoerde projecten.
Door alle aangeleverde ketensamenwerkingsprojecten langs dezelfde ‘objectieve’ meetlat
te leggen worden alle projecten op dezelfde wijze besproken en gescoord. Dat wil zeggen
dat projecten niet alleen op basis van de eigen inschatting (zgn. self-assessment) door de
betrokken organisaties als ketensamenwerkingsproject worden bestempeld, maar in
tweede instantie op basis van een objectief bepaalde beoordeling aan de hand van een
checklist. Een dergelijk, objectief en traceerbare controle op de aangeleverde projecten
levert - naar verwachting - een betrouwbaarder beeld op dan de labelling die de
‘Ketenmonitor’ hanteert.
Bij de Ketenmonitor wordt in principe ieder aangeleverd project als
‘ketensamenwerkingsproject’ beoordeeld. Er vindt geen normatieve toetsing plaats waarbij
bekeken wordt of het aangeleverde project daadwerkelijk als ketensamenwerkingprojecten
gelabeld had mogen worden41. Vervolgens wordt bekeken aan welke (voorgaand
genoemde) aspecten van de aanpak invulling is gegeven. De verschillende aspecten worden
daarbij als losse onderdelen bekeken waarbij de onderzoekers van de TU Delft geen
uitspraak doen of de verschillende aspecten ook ingevuld hadden moeten zijn om van
ketensamenwerking te mogen spreken.

41

Zie tevens http://www.ketensamenwerking.nl/veel-gestelde-vragen-over-de-ketenmonitor [Geopend op 31 juli 2014]
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De Ketenmonitor is dan ook meer op zoek naar de relatie tussen ‘aanpak’ en ‘effect’
toepasbaar voor alle soorten samenwerkingsvormen, dan dat het een uitspraak doet of en
in welke mate aan de randvoorwaarde voor ketensamenwerking invulling is gegeven en of
dat meetbare verschillen oplevert in de effecten ten opzichte van niet
ketensamenwerkingsprojecten.
Effect
De Ketenmonitor maakt gebruikt van prestatiescores (effectmetingen) die opdrachtgevers
en bouwers met eigen (onderling verschillende) meetinstrumenten hebben verzameld of
zelf hebben geschat. De effectmetingen worden dan ook niet door de onderzoekers van de
TU Delft uitgevoerd, maar wordt de data gebruikt die de respondenten zelf aanleveren. Dit
heeft als voordeel dat de respondenten de eigen meetinstrumenten kunnen blijven
gebruiken en als nadeel de onderlinge vergelijkbaarheid. Op dit punt bevindt zich een
belangrijk verschil en tevens complementariteit tussen de Ketenmonitor en de BPP.
Doordat de effectmetingen bij de Ketenmonitor niet op een uniforme wijze worden
uitgevoerd is het onderling vergelijken van de resultaten bij de Ketenmonitor lastig en aan
de nodige interpretaties onderhevig. Daarentegen zijn de prestaties (de effecten) van de
verschillende projecten die in de BPP zijn opgenomen, door de inzet van één
meetinstrumentarium (zie bijlage 2) op één uniforme wijze verzameld onder kopers,
huurders, corporaties en bouwondernemers en daardoor op de tijd-, geld- en
kwaliteitdimensies eenvoudiger onderling vergelijkbaar te maken.
Concluderend kan worden gesteld dat beide instrumenten (de uniforme metingen van de
BPP) en de inrichtingsvragen van de Ketenmonitor elkaar goed aanvullen. De
meetresultaten van de BPP op de dimensies tijd, geld en kwaliteit kunnen input zijn voor de
Ketenmonitor zodat er met beter onderling vergelijkbare prestatie data (effecten) gewerkt
kan worden. Hierdoor is de analyse met betrekking tot de wijze waarop de samenwerking
wordt ingericht en de effecten die dat heeft op de geleverde prestaties, wellicht verder te
objectiveren en te verbeteren. In de toekomst is het wellicht interessant om nader te
onderzoeken of beide instrumenten verder te integreren zijn. Vooralsnog valt dit echter
buiten de scope van dit onderzoek.
1.3.2. Bijdragen aan begripsvorming en inzicht

Dit proefschrift heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het creëren van inzicht in het
ontstaan en het voorkomen van faalkosten bij de nieuwbouw, onderhoud en renovatie van
woningen. Ook worden de diverse begrippen die met het ontstaan en voorkomen van
faalkosten te maken hebben uitgebreid gedefinieerd en beschreven (zie hoofdstuk 3). Dit is
van belang omdat, op basis van eigen waarneming, kan worden gesteld dat er rondom het
concept ‘ketensamenwerking’ een enorme begripsverwarring lijkt te bestaan.
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Door te werken aan een heldere begripsvorming moet veel duidelijker worden hoe
faalkosten ontstaan, hoe ze te bestrijden zijn en welke rol ketensamenwerking daarin kan
spelen. Tevens dient het proefschrift duidelijk te maken wanneer partijen nu wel of niet
‘aan ketensamenwerking doen’. Dit leidt tot meer inzicht bij opdrachtgevers alsook bij
opdrachtnemers omtrent de concepten die ten grondslag liggen aan ketensamenwerking.
Hierdoor zijn opdrachtgevers veel beter in staat die partijen te selecteren die daadwerkelijk
invulling geven aan de onderliggende principes van ketensamenwerking.
De oplopende faalkosten (zie paragraaf 1.1.) en de geschetste vraaguitval (zie paragraaf
1.2.) dwingen opdrachtgevers en bouwers te zoeken naar samenwerkingsvormen die leiden
tot lagere kosten. Als op basis van ‘harde cijfers’ zou blijken dat de toepassing van
ketensamenwerking daadwerkelijk leidt tot meetbaar betere prestaties dan traditioneel
samenwerken, dan is de verwachting dat ketensamenwerking een belangrijk alternatief kan
worden naast de reeds bekende ‘traditionele’ samenwerkingsvormen.
1.3.3. Doorbreken scepsis rondom ketensamenwerking

Zoals in de inleiding van deze paragraaf reeds betoogd, dienden er bij de introductie van het
concept ‘ketensamenwerking’ binnen de woningbouw vanaf 2006 nogal wat scepsis
doorbroken te worden. Om corporaties en bouwers te verleiden om ketensamenwerking
toe te gaan passen is er voor gekozen om ‘bewijs’ te gaan verzamelen waaruit zou blijken
dat ketensamenwerking daadwerkelijk leidt tot betere resultaten dan traditionele
samenwerkingsvormen. Deze bewijslast kon echter pas dan geleverd worden als een aantal
corporaties en bouwondernemers het concept gingen toepassen. Om deze vicieuze cirkel te
doorbreken, is een aanpak gebruikt die gericht was op:
1. het zoeken naar opdrachtgevers en bouwers die het aandurfden als eerste met
ketensamenwerking aan de slag te gaan (de zogenaamde ‘early adopters’42);
2. kennisoverdracht rondom het concept ketensamenwerking, het delen van best practices
(praktijkvoorbeelden al dan niet uit de sector), discussie en ontmoeten van
gelijkgestemden; en
3. het ontwikkelen van een ‘ketensamenwerking implementatieprogramma’ en het
vergaren van bewijzen (dataverzameling) dat ketensamenwerking leidt tot betere
prestaties dan traditioneel samenwerken.

42

Een mooi voorbeeld hoe early adopters kunnen worden overtuigd van ‘iets nieuws (dat kan bijvoorbeeld een product, een techniek of

een proces zijn)’, is de introductie van de klapschaats: http://www.kennislink.nl/publicaties/de-klapschaats [Geopend op 31 juli 2014]
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De verschillende onderdelen van de aanpak worden hiernavolgend kort toegelicht.
1. Early adopters
Er is veel tijd en energie gestoken in het vinden van corporaties en bouwers die het
aandurfden een deel van hun bouwopgave (de zogenaamde ‘pilots’) in ketensamenwerking
uit te voeren. De activiteiten die uitgevoerd zijn worden hiernavolgend beschreven:
In november 2007 (de Graaf & Laverman, 2007) en augustus 2008 (de Graaf, 2008) is in
samenwerking met het blad Building Business en prof. ir. Hans de Jonge (TU Delft) een serie
ronde tafel bijeenkomsten georganiseerd om in kaart te brengen hoe tevreden corporaties
en bouwers waren over de onderlinge samenwerking en de resultaten die er werden
geleverd. De rode draad uit deze bijeenkomsten was dat zowel corporaties alsook
bouwondernemers erg ontevreden waren over elkaars presteren43.
In een derde bijeenkomst in februari 2009 (de Graaf & Laverman, 2009) werden beide
partijen gezamenlijk aan tafel gezet. Hierbij hadden corporaties en bouwers inmiddels
kunnen lezen hoe de andere partij over hen dacht. In deze bijeenkomst was het de
bedoeling om – gezien de onderlinge onvrede – met de deelnemers te sparren over de
mogelijkheden de onderlinge samenwerking te verbeteren en daardoor de geleverde
prestaties.
De serie bijeenkomsten was succesvol in de zin dat naar aanleiding hiervan uiteindelijk de
eerste opdrachtgevers en bouwers werden gevonden die aangaven open te staan om verder
te praten over het opstarten van enkele pilotprojecten. Vervolgens hebben Havensteder
(voorheen Com.wonen) en Dura Vermeer Bouw Rotterdam (DVBR) in 2008 als uitvloeisel
van de ronde tafelbijeenkomsten de uitdaging aangenomen om - in het kader van dit
proefschrift - en in samenwerking met de TU Delft, een pilotprogramma te starten om de
principes van ketensamenwerking in een serie van nieuwbouw-, onderhoud- en
renovatieprojecten toe te gaan passen. Beide partijen zijn in een pilotsetting met
ketensamenwerking aan de slag gegaan. Een initiatief dat later bekroond is met het winnen
van de ‘bouwpluim’ in 201144.

43

In bijlage 1 is een samenvatting gemaakt van alle artikelen en uitkomsten van ronde tafelbijeenkomsten die in deze paragraaf

beschreven zijn.
44

http://www.bouwpluim.nl/nl/2/nieuws/werkbezoek-successen-in-de-ketenintegratie-.html Het jury rapport stelt dat ze de prijs

toekende omdat DVBR en Havensteder hebben bewezen dat het mogelijk is sneller, tegen lagere kosten, met een betere kwaliteit en met
tevreden klanten te kunnen bouwen. Daarin noemde de jury DVBR en Havensteder ‘koplopers’. [Geopend op 25 April 2014]
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2. Kennisoverdracht
Naast het vinden van early adopters moest er ook gewerkt worden aan kennisoverdracht
rondom de diverse aspecten die samenhangen met de toepassing van ketensamenwerking.
Hiertoe is o.a. het Executive Platform Ketensamenwerking, in de wandelgangen doorgaans
het Platform Ketensamenwerking genoemd, opgericht; is er een weblog en een
discussiegroep op LinkedIn opgezet waar diverse artikelen en publicaties die te maken
hadden met ketensamenwerking werden verzameld en zijn er diverse artikelen en
publicaties geschreven en lezingen gegeven om corporaties en bouwers te informeren over
het concept ketensamenwerking (kennis brengen). Hiernavolgend zijn de verschillende
uitgevoerde activiteiten nader toegelicht.
Platform Ketensamenwerking
Om kennis en ervaringen te delen zijn er - nadat de ronde tafelbijeenkomsten van Building
Business waren afgerond - twee platforms opgericht waar directies van opdrachtgevers en
opdrachtnemers niet alleen kennis konden nemen van de theoretische concepten die
samenhangen met ‘ketensamenwerking’, maar ook kennis konden nemen van Nederlandse
praktijkervaringen op het gebied van ketensamenwerking. Het eerste platform45 werd op
Nyenrode (Breukelen) opgericht en het tweede platform46 werd gestart op Chateau St.
Gerlach (Valkenburg). Beide platforms dienden marktpartijen te inspireren om ook aan
ketensamenwerking te gaan doen. Tevens was het onderliggende doel van het platform om
vraag en aanbod bij elkaar te brengen zodat er meer partijen met ketensamenwerking aan
de slag zouden gaan.
Van het Platform Ketensamenwerking zijn directeuren (opdrachtgevers, bouwers en
leveranciers) lid. De deelnemers komen viermaal per jaar bij elkaar om diverse aspecten van
ketensamenwerking, zowel vanuit de theorie als vanuit de praktijk, te bespreken. Ook
nemen de deelnemers op deze bijeenkomsten kennis van ’best practices’ uit zowel de
Nederlandse bouwpraktijk alsook daarbuiten, worden gelijkgestemden ontmoet en wordt er
gediscussieerd over allerhande vraagstukken die samenhangen met de implementatie van
ketensamenwerking.
Het platform Zuid nam in 2013 tevens het initiatief om zogenaamde versnellingstafels op te
richten, waarin marktpartijen zelf diverse aspecten die samenhangen met de toepassing van
ketensamenwerking onderzochten en nieuwe aanpakken trachten te ontwikkelen. Tevens
werd door het platform Zuid in 2014 de Supply Chain Award ontwikkeld. Marktpartijen die
ketensamenwerking toepasten konden zich melden, waarbij een jury de inzendingen
beoordeelden op de mate waarin de principes van ketensamenwerking daadwerkelijk waren
toegepast en het succes dat daarmee behaald was. Op deze wijze is in Zuid Nederland de
afgelopen jaren een flinke impuls gegeven aan de toepassing van ketensamenwerking bij
het ontwikkelen, bouwen, onderhouden en renoveren van vastgoed47.
Weblog ketensamenwerking (http://ketensamenwerking.wordpress.com)
45

Dit platform werd het Executive Platform Ketensamenwerking Midden genoemd.

46

Dit platform werd het Executive Platform Ketensamenwerking Zuid genoemd.

47

http://www.bouwendnederland.nl/nieuws/1281295/limburg-zet-ketensamenwerking-in-de-versnelling [Geopend op 21 februari 2015 ]
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Er zijn vele voor de doelgroep toegankelijke artikelen verschenen over de waarde van
ketensamenwerking, zowel binnen als buiten de sector. Deze publicaties zijn verzameld op
een weblog dat speciaal voor het promotieonderzoek is opgezet. Op dit weblog zijn niet
alleen artikelen terug te vinden die in de loop van de jaren op basis van eigen inzichten zijn
geschreven, maar heeft het weblog zich ook ontwikkeld tot een kennisbank waar inmiddels
diverse artikelen, publicaties, interviews en filmpjes terug te vinden zijn die gaan over de
toepassing van ketensamenwerking – en de waarde daarvan – binnen en buiten de
bouwsector. Hierdoor kunnen geïnteresseerden op één plek veel informatie vinden rondom
diverse aspecten die samenhangen met de toepassing van ketensamenwerking en
antwoorden vinden op vragen waarmee marktpartijen worstelen.
3. Implementatieprogramma
Nadat de eerste early adopters gevonden waren en deze partijen enige kennis rondom de
principes van ketensamenwerking hadden vergaard moest die kennis ook toegepast worden
bij de uitvoering van projecten (in de ‘pilots’). Het probleem daarbij was, dat er - naar beste
weten - geen duidelijke aanpakken en/of literatuur daarover beschikbaar was die beschrijft
op welke wijze ketensamenwerking geïmplementeerd kan worden en al helemaal niet voor
partijen in de bouwsector. Een dergelijk programma moest dus ontwikkeld worden. Hierbij
is gebruik gemaakt is van diverse inzichten en modellen vanuit de wetenschappelijke
literatuur. Het ontwikkelen van een dergelijk programma was - alhoewel niet het onderwerp
van dit proefschrift - een absolute must om de vicieuze cirkel te kunnen doorbreken en de
eerste data te kunnen verzamelen van projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd
zodat deze vervolgens ingezet kon worden om ‘twijfelaars’ te overtuigen.
Op verzoek van Havensteder (voorheen Com.wonen) en Dura Vermeer Bouw Rotterdam
(DVBR) is in 2009 een implementatie programma voor ketensamenwerking ontwikkeld (het
zogenaamde Supply Chain Excellence Programma). Het ontwikkelde
implementatieprogramma heeft een strategische en een tactisch/operationele component.
In het strategische deel werd in een aantal werksessies met de directie en managers
vastgesteld op welke wijze de toepassing van ketensamenwerking waarde kon toevoegen
aan de realisatie van de strategische doelstelling van de organisatie (strategische fit). Voor
het operationele deel werd tevens het Supply Chain Maturity Model (SCEMM) ontwikkeld.
De SCEMM geeft inzicht in de mate waarin de organisatie zelf rijp genoeg is als ketenspelers
en waar - intern - de uitdagingen liggen, zie ook (Noordhuis et al., 2013).
De hiervoor beschreven aanpak om het onderzoek op gang te kunnen brengen betekent ook
dat het niet mogelijk was om in eerste instantie ‘sec’ als ‘onafhankelijke onderzoeker’ te
opereren. Om de vicieuze cirkel te kunnen doorbreken is er als een soort ‘evangelist’
geopereerd om aandacht te krijgen voor ketensamenwerking en om organisaties zo ver te
krijgen mee te doen met pilots om uit te vinden of de toepassing van ketensamenwerking
daadwerkelijk zou kunnen leiden tot de reductie van (faal)kosten.
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Nadat de eerste early adopters (DVBR & Havensteder) waren gevonden, vroegen deze hulp
bij de implementatie van ketensamenwerking, eenvoudigweg omdat er geen methodes
bekend waren om ketensamenwerking te implementeren. Daarom was het - zeker in het
begin van het onderzoek - noodzakelijk om een beperkt aantal pilots van Havensteder en
DVBR actief te begeleiden bij het nemen van de ‘juiste’ stappen om ketensamenwerking te
implementeren. De benodigde aanpak en tools zijn hierbij in samenspraak met hen
ontworpen en getest. Gedurende de implementatie is tevens vastgesteld wat wel en wat
niet werkte.
Pas nadat Havensteder en DVBR met de eerste pilots begonnen, zij enthousiast
publiceerden over de resultaten en de bouwpluim wonnen, raakten meer opdrachtgevers
en bouwers geïnteresseerd in ketensamenwerking en ontstonden er meer pilots in
Nederland. Van een actieve en intensieve betrokkenheid bij de overige pilots op het gebied
van ketensamenwerking was geen (of in ieder geval veel minder) sprake waardoor de rol
van onafhankelijk en objectieve onderzoeker niet in gevaar is gekomen. Natuurlijk kunnen
er bij deze wijze van onderzoek de nodige vraagtekens gezet worden (vermenging van
diverse rollen zoals evangelist, consultant en onderzoeker), echter zonder actieve
betrokkenheid is het maar de vraag of de vicieuze cirkel doorbroken had kunnen worden.
Criticasters zouden kunnen stellen dat de rol van onderzoeker en begeleider (consultant) bij
de implementatie van ketensamenwerking zich niet goed tot elkaar verhoudt. Er zou
immers een (commercieel) belang kunnen bestaan, om in dit onderzoek te kunnen
bevestigen dat ketensamenwerking daadwerkelijk leidt tot meetbaar betere prestaties
(waardoor er meer opdrachten als consultant uitgevoerd zouden kunnen worden). Voor
deze bias hoeft echter niet gevreesd te worden. Naast de projecten van Havensteder en
Dura Vermeer, zijn er tevens van 22 andere samenwerkingsverbanden48 tijd, geld en
kwaliteit data verzameld. Bij die samenwerkingsverbanden (en de projecten die daar
gerealiseerd werden) is geen enkele betrokkenheid geweest. Hierdoor zijn de conclusies in
dit proefschrift in hoge mate ongekleurd.
De opbouw van de overige hoofdstukken van dit proefschrift is als volgt. In hoofdstuk 2
wordt de probleemstelling en de onderzoeksvragen die beantwoord moeten worden
weergeven en het bijbehorende conceptuele model gepresenteerd. Hoofdstuk 3 behandeld
de concepten en de relatie daartussen, zoals die in dit proefschrift worden gebruikt. Deze
worden nader gedefinieerd en toegelicht. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 de
onderzoeksopzet beschreven en worden in hoofdstuk 5 de ingezette meetinstrumenten
geoperationaliseerd. In hoofdstuk 6 worden de onderzoeksresultaten beschreven en tot slot
worden in hoofdstuk 7 de conclusies en aanbevelingen van het onderzoek weergegeven.

48

Zie paragraaf 6.5.
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2. Management- en onderzoeksprobleem
In dit hoofdstuk wordt de opzet en de wetenschappelijke verantwoording van het
onderzoek in dit proefschrift beschreven. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van de toolbox
ANNABEL (Groenland, 2009). De probleemanalyse in dit hoofdstuk bestaat uit een
beschrijving van het managementprobleem (paragraaf 2.1.) en het onderzoeksprobleem
(paragraaf 2.2.) inclusief alle onderliggende stappen (achtergrond, aanleiding, gebruik,
doelstelling, vraagstelling en conceptueel model). Een nadere uitwerking van de
onderzoeksopzet op basis van de empirische cyclus, wordt in hoofdstuk 4 uitgebreid
beschreven.
2.1.

Managementprobleem

In algemene zin beschrijft het managementprobleem van een onderzoek het
bedrijfsprobleem (of sectorprobleem) dat door het uitvoeren van onderzoek opgelost dient
te worden. In hoofdstuk 1 is uitgebreid beschreven wat het sectorprobleem is dat in dit
proefschrift centraal staat en daarom volgt onderstaand een korte samenvatting van het
managementprobleem in dit proefschrift:
De Nederlandse woningbouw worstelt reeds jarenlang met hoge faalkosten, die
samenhangen met kwaliteitsproblemen (lees ‘fouten’) in het productie- en leveringsproces.
Deze kwaliteitsproblemen resulteren in tijdoverschrijdingen en kostenoverschrijdingen.
Opdrachtgevers, bouwers en leveranciers blijken niet in staat te zijn om deze
kwaliteitsproblemen op te lossen en daardoor de kosten te verlagen en de doorlooptijd te
verminderen.
Door het uitvoeren van het onderhavige onderzoek, dient duidelijk te worden of dat de
toepassing van ketensamenwerking bij de nieuwbouw, onderhoud en renovatie van
woningen leidt tot een verbeterde kwaliteit en een vermindering van tijd- en
kostenoverschrijdingen ten opzichte van projecten die traditioneel zijn uitgevoerd.
Het onderzoek richt zich niet ‘sec’ op het reduceren van faalkosten alleen. De
faalkostenproblematiek is een belangrijke aanleiding geweest voor het onderhavige
onderzoek. Faalkosten lijken samen te hangen met ‘kwaliteitsproblemen’ die zich in het
productie- en leveringsproces voor doen. Het oplossen van deze kwaliteitsproblemen
resulteren in tijdsoverschrijdingen en kostenoverschrijdingen. Door de oorzaken voor het
ontstaan van faalkosten weg te nemen hoeven er minder kosten te worden gemaakt om
fouten achteraf op te lossen en kan veel beter gebruik worden gemaakt van bijvoorbeeld
leercurve-effecten of het innoverend vermogen van leveranciers (zie paragraaf 1.1). Dit zou
resulteren in een betere kwaliteit, lagere kosten en een kortere doorlooptijd.
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2.2.

Onderzoeksprobleem

In algemene zin beschrijft het onderzoeksprobleem het kennisprobleem dat door middel van
onderzoek opgelost dient te worden. Het onderzoeksprobleem kan worden geanalyseerd
volgens de stappen uit de toolbox ANNABEL (Groenland, 2009). Aangezien de achtergrond,
aanleiding en beoogd gebruik van het onderzoek al in hoofdstuk 1 aan de orde zijn geweest,
concentreert deze paragraaf zich op de onderzoeksdoelstelling (paragraaf 2.2.1.), de
vraagstelling (paragraaf 2.2.2.) en het conceptueel model (paragraaf 2.2.3.)
2.2.1. Onderzoeksdoelstelling
In algemene zin beschrijft een onderzoeksdoelstelling welke kennis en inzichten door middel
van het onderzoek verkregen wordt en welke doelgroep daarbij centraal staat.
Doelstelling van het onderzoek in dit proefschrift is:
Empirisch te onderzoeken of dat de toepassing van ketensamenwerking door
woningcorporaties en bouwondernemers bij de projectmatige uitvoering van nieuwbouw,
onderhoud en renovatie van woningen leidt tot lagere kosten, een verlaging van de
doorlooptijd, een betere kwaliteit van de dienstverlening en een betere productkwaliteit dan
projecten die traditioneel (niet in ketensamenwerking) zijn uitgevoerd.
Zoals in paragraaf 1.0 beschreven, waren opdrachtgevers en bouwers erg ontevreden over
de wijze waarop er werd samengewerkt en de resultaten die dit voor zowel opdrachtgevers
als gebruikers opleverden. Omdat ketensamenwerking bij de start van het onderhavige
onderzoek een nieuw concept was (in de Nederlandse bouwsector), is er voor gekozen om
in eerste instantie alleen opdrachtgevers, bouwondernemers en gebruikers in het
onderzoek te betrekken.
In (Koskela & Vrijhoef, 2000) wordt gesteld dat gemiddeld 90% van alle omzet van bouwers
bestaat uit de inkoop van goederen en diensten. Een deel van het verbeterpotentieel in de
samenwerking zal dan ook door andere partijen dan bouwondernemer moet worden
gerealiseerd. In (Bemelmans, 2012) wordt gesteld dat er in de Nederlandse bouwsector ook
in de samenwerking tussen opdrachtgever - leverancier een groot verbeterpotentieel
aanwezig is. Ketenverlenging lijkt dan ook een logische stap, maar andere partijen dan de
reeds genoemden, zullen in het onderhavige onderzoek echter niet worden meegenomen.
De objecten van de studie die in het onderzoek centraal staan zijn:
1. woningcorporaties en bouwondernemers; waarbij op projectniveau de prestaties op tijd
en geld in kaart worden gebracht;
2. huurders en kopers; waarbij onderzocht wordt hoe tevreden deze groep is over de
kwaliteit van de woning en de dienstverlening (per woning).
De doelgroep voor dit onderzoek (de beoogde lezers) zijn vooral opdrachtgevers en
bouwondernemers, wetenschappelijk geïnteresseerden, adviseurs en docenten maar ook
brancheorganisaties (o.a. Bouwend Nederland en Aedes).

- 55 -

Het onderzoek zal deze groepen nieuwe inzichten dienen te geven in het fenomeen
ketensamenwerking en de resultaten die er tot op heden in de Nederlandse bouwpraktijk
zijn behaald met de toepassing van ketensamenwerking.
2.2.2. Onderzoeksvragen
De onderzoekvragen zijn rechtstreeks afgeleid uit de onderzoeksdoelstelling. De
onderzoeksvragen die beantwoord dienen te worden zijn de volgende:
1) Leidt de toepassing van ketensamenwerking in de nieuwbouw of bij onderhoud en
renovatie van woningen tot lagere kosten (ten opzichte van het budget) dan traditioneel
samenwerken?
2) Leidt de toepassing van ketensamenwerking in de nieuwbouw of bij onderhoud en
renovatie van woningen tot een lagere doorlooptijd (ten opzichte van de planning) dan
traditioneel samenwerken?
3) Leidt de toepassing van ketensamenwerking in de nieuwbouw of bij onderhoud en
renovatie van woningen tot een betere kwaliteit van de dienstverlening dan traditioneel
samenwerken?
4) Leidt de toepassing van ketensamenwerking in de nieuwbouw of bij onderhoud en
renovatie van woningen tot een betere kwaliteit van de woning dan traditioneel
samenwerken?
Beantwoording van de voorgaande onderzoeksvragen zal inzicht dienen te geven of en in
welke mate ketensamenwerking bij nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen
leidt tot meetbaar betere prestaties op de dimensies tijd (onderzoeksvraag 1), geld
(onderzoeksvraag 2), kwaliteit van dienstverlening (onderzoeksvraag 3) en productkwaliteit
(onderzoeksvraag 4) dan traditioneel uitgevoerde projecten.
Opgemerkt moet worden dat bij het beantwoorden van de eerste twee onderzoeksvragen
steeds in kaart wordt gebracht in welke mate er op projectniveau beter (of slechter) wordt
gepresteerd, dan op voorhand begroot. Dit levert zinvolle informatie op omtrent de mate
waarin het mogelijk is projecten binnen de tijd en binnen budget succesvol af te ronden.
Indien projecten onderling wel zouden worden vergeleken, dan dienden deze exact
hetzelfde te zijn om daaruit zinvolle informatie te destilleren. De verwachting is dat
dergelijke projecten nauwelijks (zo niet onmogelijk) te vinden zijn.
De kwalitatieve prestaties op projectniveau zijn onderling wel vergeleken. Zoals in paragraaf
1.1.2. reeds beargumenteerd, vertoont het bouwproces qua stappen een grote mate van
gelijkenis zelfs als het eindproduct steeds totaal anders is. De kwalitatieve prestaties die
partijen realiseren, hangt daarmee af van de wijze waarop ze de verschillende
processtappen invullen. Hierdoor is het wel mogelijk de geleverde kwalitatieve prestaties
tussen partijen (en projecten) in absolute zin met elkaar te vergelijken, want de stappen zijn
(in tegenstelling tot de eindproducten) wel steeds hetzelfde.
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2.2.3. Conceptueel model
Logischerwijs worden eerst de verschillende concepten uitgebreid gedefinieerd en
(theoretisch) met elkaar in verband gebracht, om vervolgens het conceptueel model te
construeren. In deze paragraaf is er echter voor gekozen het conceptueel model direct weer
te gegeven, dat in praktische zin pas ontwikkeld is na uitgebreide literatuurstudie zoals
beschreven in hoofdstuk 3. Door deze volgorde te kiezen is direct duidelijk waarom in
hoofdstuk drie uitgebreid stil wordt gestaan bij de verschillende concepten en de relaties
daartussen. Bovendien sluit deze opbouw daardoor naadloos aan bij de methode ANNABEL
(Groenland, 2009).
Hiernavolgend wordt het conceptueel model weergegeven, waarin alle te onderzoeken
concepten - alsmede de mogelijke relaties die worden gelegd tussen deze concepten - zijn
opgenomen. Een conceptueel model kent onafhankelijke- en afhankelijke variabelen, hierbij
wordt een concept een variabele wanneer het wordt geoperationaliseerd49, zie tevens
hoofdstuk vijf.
In het conceptueel model dat voor dit onderzoek is ontwikkeld (zie figuur 2.1.) is
aangegeven welke relaties tussen onafhankelijke- en afhankelijke variabelen onderzocht
zullen worden. Aan de linkerzijde van het model staat de onafhankelijke variabele en aan
rechterzijde de afhankelijke variabele.

49

Met operationaliseren wordt het meetbaar maken van een concept bedoeld. Een meetbaar gemaakt concept wordt een variabele

genoemd.
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Figuur 2.1: Conceptueel model

De pijlen in het bovenstaande figuur geven aan dat de tijd, geld en kwalitatieve prestatie
afhangen van de onafhankelijke variabele (wel/geen ketensamenwerking). In het figuur is
tevens af te lezen of er een positieve (+) of negatieve (-) relatie wordt verwacht met de
onafhankelijke variabele.
In het eerste (bovenste) deel van het conceptueel model is weergegeven dat
ketensamenwerking bij de nieuwbouw van woningen leidt tot lagere kosten (-), een kortere
doorlooptijd (-), een betere kwaliteit (+) van dienstverlening alsook een beter product (de
woning) (+) dan traditioneel samenwerken (lees ketensamenwerking nee). In het tweede
(onderste) deel van het model wordt exact hetzelfde gesteld, maar dan voor onderhoud en
renovatie projecten.
Elke pijl in het conceptueel model staat voor een relatie. Er zijn in de nieuwbouw alsook in
onderhoud en renovatie vier relaties ingetekend. Iedere relatie behoort bij een van de
onderzoeksvragen uit paragraaf 2.2.2. In het empirische deel van het onderzoek worden de
relaties getoetst met behulp van hypothesen. Door het toetsen van de relaties wordt het
mogelijk antwoord te geven op de diverse onderzoekvragen die samenhangen met de
onderzoeksdoelstelling.
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Hiernavolgend worden de hypotheses voor zowel nieuwbouw alsook onderhoud en
renovatie weergegeven.
Hypothesen voor nieuwbouw:
1) Hypothese 1: woningbouwprojecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd worden
eerder (ten opzichte van de planning) opgeleverd dan traditioneel uitgevoerde
projecten.
2) Hypothese 2: woningbouwprojecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd worden
voor lagere kosten (ten opzichte van het budget) gerealiseerd dan projecten die
traditioneel zijn uitgevoerd.
3) Hypothese 3: woningbouwprojecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd kennen
een hogere kwaliteit van dienstverlening dan projecten die niet in ketensamenwerking
zijn uitgevoerd.
4) Hypothese 4: woningbouwprojecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd hebben
een hogere klantwaardering voor de woning, dan bouwprojecten die niet in
ketensamenwerking zijn uitgevoerd.
Hypothesen voor onderhoud en renovatie:
5) Hypothese 1: woningbouwprojecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd worden
eerder (ten opzichte van de planning) opgeleverd dan traditioneel uitgevoerde
projecten.
6) Hypothese 2: woningbouwprojecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd worden
voor lagere kosten (ten opzichte van het budget) gerealiseerd dan projecten die
traditioneel zijn uitgevoerd.
7) Hypothese 3: woningbouwprojecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd kennen
een hogere kwaliteit van dienstverlening dan projecten die niet in ketensamenwerking
zijn uitgevoerd.
8) Hypothese 4: woningbouwprojecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd hebben
een hogere klantwaardering voor de woning, dan bouwprojecten die niet in
ketensamenwerking zijn uitgevoerd.
Door het beantwoorden van de onderzoeksvragen wordt duidelijk of dat de toepassing van
ketensamenwerking in de woningbouw leidt tot een vermindering van tijdoverschrijdingen
en kostenoverschrijdingen ten opzichte van projecten die traditioneel zijn uitgevoerd.
Daarmee is meer inzicht verkregen in het managementprobleem, dat de aanleiding is voor
het in dit proefschrift beschreven onderzoek.
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3. Literatuurstudie: definiëren van concepten en leggen van verbanden
Nadat in het vorige hoofdstuk de essentie van het onderzoek is besproken wordt in dit
hoofdstuk de theoretische verantwoording van het conceptueel model gegeven. Daartoe
zullen de verschillende concepten worden gedefinieerd en de relatie tussen de concepten
op basis van literatuurstudie, ‘aannemelijk’ worden gemaakt. Alvorens daarmee te starten,
wordt eerst de context van het onderhavige onderzoek (de bouwsector en de verschillende
type organisaties daarbinnen) gedefinieerd.
In paragraaf 3.1. wordt de definitie van de bouwsector, de corporatiesector en de rol
daarbinnen van bouwondernemers en woningcorporaties besproken. Vervolgens worden in
paragraaf 3.2. de definitie van nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen
behandeld. In paragraaf 3.3. wordt het begrip ‘faalkosten’ geïntroduceerd, waarna in
paragraaf 3.4. het begrip ‘keten’ en in paragraaf 3.5. het begrip ‘ketensamenwerking’ wordt
toegelicht. Op grond hiervan wordt in paragraaf 3.6. de basis van de
ketensamenwerkingsindex (KSI) gedefinieerd. Vervolgens wordt in paragraaf 3.7.
gedefinieerd wat wordt verstaan onder ‘prestaties op tijd, geld en kwaliteit’. Tot slot wordt
in paragraaf 3.8 de theoretische inbedding van de relatie tussen de verschillende concepten
weergegeven, zoals reeds in het conceptueel model (paragraaf 2.2.3.) is weergegeven.
Voor het vaststellen van de definities is gezocht in de Nyenrode Catalog Library (o.a. voor
Nederlandse artikelen en publicaties) en met behulp van Discover (voor buitenlandse
publicaties). In overleg met hoogleraren op het gebied van ketensamenwerking, Nyenrode
Library professionals en door de literatuurlijsten te bestuderen van reeds verzamelde
publicaties op het gebied van ketensamenwerking, is een lijst van journals geselecteerd
waarin gezocht is. De lijst bestaat uit het ‘Journal of Operations Management, International
Journal of Production Research, International Journal of Production Economics,
International Journal of Operations and Production Management, International Journal of
Logistics Management, International Journal of Quality Management, Journal of Supply
Chain Management’.
De verschillende zoektermen die per paragraaf worden gebruikt, worden in dit proefschrift
als synoniemen voor hetzelfde begrip gezien. Nadat er artikelen of publicaties gevonden
waren, is in de bijbehorende literatuurlijst steeds gekeken naar andere artikelen over het
zelfde onderwerp. Bijbehorende publicaties zijn vervolgens gescreend op nieuwe inzichten.
Deze aanpak is voor alle definities in dit hoofdstuk toegepast. In de hiernavolgende
paragrafen is steeds aangegeven op welke specifieke zoeksleutels er gezocht is.
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3.1.

Definitie corporatie(sector), bouwsector en bouwondernemer

In paragraaf 3.1.1. wordt de algemene definitie van de corporatiesector50 gegeven en de rol
van de Nederlandse woningcorporatie binnen de sector. Vervolgens wordt in paragraaf
3.1.2. de Nederlandse bouwsector gedefinieerd en de rol van de individuele
bouwondernemer51. Omdat in dit proefschrift specifiek onderzoek is gedaan in de
Nederlandse bouw- en corporatiesector, is er alleen gezocht naar Nederlandstalige
definities.
Er is - op basis van de reeds genoemde journals - gezocht naar rapporten, onderzoeken,
artikelen en publicaties die in de titel, samenvatting of zoeksleutels de termen ‘definitie
corporatie’, ‘definitie woningcorporatie’, ‘definitie corporatiesector’ en ‘definitie
woningcorporatiesector’ bevatte.
Dezelfde aanpak is gebruikt om te zoeken naar de definitie van de bouwsector en
bouwondernemer. Zoektermen die hier gebruikt zijn, zijn ‘definitie bouw’, ‘definitie
bouwsector’, ‘definitie aannemerij’, ‘definitie bouwbedrijf’, ‘definitie aannemer’ en
‘definitie ‘bouwondernemer’.
3.1.1. Definitie corporatiesector / woningcorporatie
Er zijn in het kader van het onderzoek in dit proefschrift nauwelijks definities gevonden van
‘de corporatiesector’ c.q. ‘de woningcorporatie’. In (van Dijk, et al., 2002) wordt gesteld dat
een woningcorporatie zich richt op het bevredigen van een woonbehoefte die normaliter in
de markt niet zo gemakkelijk aan bod komen. De definitie die in dit proefschrift zal worden
gehanteerd is de meer recente definitie in (Ministerie van VROM, 2011); een
woningcorporatie is een privaatrechtelijke instelling (stichting of vereniging) die uitsluitend
werkzaam is op het gebied van de volkshuisvesting voor mensen die niet of onvoldoende in
staat zijn in hun eigen huisvesting te voorzien.
In het ‘Besluit beheer sociale huursector (BBSH, 2005)’ vastgelegd in de woningwet52
worden de activiteiten van de corporatiesector nader gedefinieerd. Volgens BBSH bestaat
de corporatiesector uit circa 400 woningcorporaties die zich richten op:
1. het vergroten van de differentiatie van het woningaanbod en het verhogen van de
woningkwaliteit;
2. het realiseren van duurzame, levensloopbestendige en energiezuinige woningen en
woonmilieus;
3. het beperken van de woonlasten voor de lagere inkomensgroepen;
4. het vergroten van de zeggenschap van bewoners over woning en woonmilieu, zowel bij
de ontwikkeling van nieuwe als het beheer van bestaande woningen;

50

Corporatiesector wordt ook wel woningcorporatiesector genoemd. In dit proefschrift worden beide termen door elkaar heen gebruikt.

51

Bouwondernemers worden ook wel aannemers genoemd. In dit proefschrift worden beide termen afwisselend gebruikt.

52

http://www.eerstekamer.nl/behandeling/20120705/gewijzigd_voorstel_van_wet_4/f=/vj0xm4fpsrz2.pdf [Geopend op 18 mei 2014]
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5. het verruimen van de slaagkansen en keuzemogelijkheden van woningzoekenden met
een bescheiden inkomen;
6. het creëren van huisvestingsmogelijkheden voor dak- en thuislozen, asielzoekers en
anderen in een kwetsbare positie;
7. het versterken van de samenhang tussen woon- en zorgdiensten en het verbreden van
het assortiment aan woondiensten;
8. het bevorderen van het eigenwoningbezit en -beheer, in het bijzonder onder lagere
inkomensgroepen;
9. het verhogen van de kwaliteit van de leefomgeving in buurten en wijken en het
versterken van de sociale samenhang; en
10. het verbeteren van het functioneren van de woningmarkt.
Vooral bij de realisatie van de eerste vier BBSH-doelstellingen hebben corporaties en
bouwers elkaar nodig53. Dit, omdat deze doelstellingen te koppelen zijn aan het proces van
ontwikkelen, bouwen, onderhouden en renoveren van woningen54. Hiernavolgend zal dit
nader worden toegelicht.
1. Vergroten differentiatie woningaanbod en verbeteren woningkwaliteit
De differentiatie en de kwaliteit van het woningaanbod is door corporaties in hun
opdrachtgevende rol richting bouwondernemers direct te beïnvloeden. Corporaties kunnen
zelf hun vraag definiëren (bijvoorbeeld meer of minder gedifferentieerd, hoge of lagere
kwaliteit etc.) zodat in de selectie van bouwpartners zoveel mogelijk gestuurd kan worden
op maximalisering van de differentiatie en kwaliteit voor het budget dat daarvoor
beschikbaar is. Kwaliteit kan door de corporatie vertaald worden in het realiseren van
woningen waarin mensen prettig wonen (woongenot) of woningen met weinig
opleverpunten. De differentiatie van het woningaanbod zou kunnen bestaan uit minder
gestandaardiseerde, maar meer op maat geconfigureerde woningen in verschillende
prijsklassen passend bij de doelgroepen.
2. Zorgen voor meer duurzame, levensloopbestendige en energiezuinige woningen
Ook bij de realisatie van voornoemde doelstellingen hebben corporaties de mogelijkheid om
in hun uitvraag richting bouwers, specifieke duurzaamheidseisen en eisen op het gebied van
energiezuinigheid en levensloopbestendigheid mee te nemen. In de selectie van partijen
kunnen bouwers worden uitgedaagd om voor het beschikbare budget, zoveel mogelijk
invulling te geven aan bijvoorbeeld geformuleerde duurzaamheidseisen of eisen op het
gebied van levensloopbestendigheid. In (Van Hal, 2009) wordt gesteld dat de toepassing van
ketensamenwerking bij het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van meer duurzame
oplossingen onontbeerlijk is.
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Deze vaststelling is een belangrijke reden om de samenwerking tussen corporaties en bouwers in het onderzoek - beschreven in dit
proefschrift - centraal te stellen.
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Ook BBSH doelstellingen e) t/m j) vragen samenwerking met marktpartijen (anders dan bouwers) maar de realisatie van die
doelstellingen en de optimalisatie van de samenwerking met die marktpartijen vallen in dit proefschrift buiten scope.
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Het ontwikkelen en realiseren van dergelijke woningen vraagt kennis en kunde van
verschillende partijen uit de keten (o.a. architect, installateurs en bouwers) die zo vroeg
mogelijk in het bouwproces moet worden ingebracht om maximaal te kunnen profiteren
van het terugverdienpotentieel (levensduur denken), zie tevens paragraaf 1.1.1. Ook het
gebruik van meer gestandaardiseerde bouwconcepten (zie paragraaf 1.1.2.) biedt
corporaties de mogelijkheid om tegen lagere kosten (en met minder beschikbaar budget),
meer duurzame woningen te laten realiseren. Alhoewel dit proefschrift zich daar niet
specifiek op richt, zou het goed kunnen zijn dat ketensamenwerking niet alleen leidt tot
sneller, beter en goedkoper, maar ook tot duurzamer (dan in traditionele
samenwerkingsvormen).
3. Beperken van woonlasten55
In opdracht van de Woonbond56 heeft RIGO (Kromhout, 2013) onderzoek gedaan naar de
huidige en verwachte woonlasten van huurders in de huidige kabinetsperiode tot 2017. De
uitkomsten gaan over huurders van gereguleerde huurwoningen: zelfstandige
huurwoningen met een kale huur (in 2012) tot de liberalisatiegrens (€ 664).
Huurders van gereguleerde huurwoningen gaven in 2012 gemiddeld € 493 per maand uit
aan woonlasten. Het grootste deel daarvan bestond uit de huur. Bruto betaalden huurders
gemiddeld € 452 aan hun verhuurders, netto (na aftrek van huurtoeslag) betaalden zij €369
per maand aan huurlasten. De rest van de woonlasten (€ 125 gemiddeld) bestonden uit de
kosten voor gas en elektriciteit. In RIGO wordt verder gesteld dat de netto huurquote van
een doorsnee huurder in 2012 bijna 22% van zijn inkomen bedroeg en de energiequote 7%.
De totale woonquote kwam daarmee uit op 29% van het besteedbaar inkomen. De
woonlasten voor een huurder bestaan voor een deel uit de netto huurlasten (€ 369) en uit
gas en elektriciteit (€ 125).
De huurlasten kunnen enerzijds beperkt worden door woningen te realiseren tegen lagere
kosten. Het gebruik van gas en elektriciteit (en de daarmee samenhangende kosten) kunnen
verminderd worden door bestaande woningen te verduurzamen. Het ontwikkelen van
nieuwe woningen tegen lagere kosten (o.a. door meer te standaardiseren) is een
ontwikkeling die reeds beschreven is in paragraaf 1.1.2.
Verregaande standaardisatie, het verbinden van ontwerp en uitvoeringskennis en het bij
elkaar brengen van partijen die gezamenlijk betere producten tegen lagere (integrale)
kosten wensen te realiseren, zijn kenmerkend bij de toepassing van ketensamenwerking. De
realisatie van BBSH-doelstelling 2 (verduurzamen, energiezuinigheid) en 3 (beperken van de
woonlasten) liggen daarbij in elkaars verlengde. Ketensamenwerking kan dan ook een
waardevolle bijdrage leveren aan de realisatie van beide doelstellingen.

55

http://www.leerwiki.nl/Wat_zijn_woonlasten Woonlasten zijn de kosten van het wonen. Denk hierbij aan de kosten van de woning zelf

(huur, aflossing hypotheek), de bekende GWL -kosten: Gas, Water en Licht, de gemeentelijke afvalstoffenheffing, de waterschapslasten en
eventueel het "rioolrecht". Een niet onbelangrijke woonlast is die van de belastingen. Zo kunnen ook de kost voor het overdragen van de
woning (overdrachtsbelasting) bij de woonlasten worden geteld. [Geopend op 30 April 2014]
56

www.woonbond.nl
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4. Het verbeteren van de zeggenschap van de bewoners over de woning en het woonmilieu
De vierde BBSH-doelstelling is te koppelen aan het verbeteren van de participatie van
huurders/kopers in het nieuwbouw, onderhoud en renovatieproces. De kwaliteit van de
participatie gezien vanuit de optiek van de woonconsument is te vertalen in het verbeteren
van de kwaliteit van de dienstverlening voor, tijdens en na het bouwproces.
In het nieuwbouwproces kan dit betekenen dat de toekomstige kopers/huurders de
mogelijkheid krijgen om mee te denken met het ontwerp of de inrichting van de nieuwe
woning. Bij renovatie en onderhoud van woningen is medezeggenschap en participatie al
helemaal van belang, omdat er in bewoonde toestand werkzaamheden uitgevoerd moeten
worden die een grote impact hebben op de individuele bewoners. Hierbij kan de
zeggenschap zich niet alleen richten op de aard van de werkzaamheden die uitgevoerd gaan
worden, maar tevens over de wijze waarop (voorkomen van herrie, tijdstippen waarop
gewerkt wordt, rekening houden met de bezittingen van bewoners en dergelijke).
Het betrekken van de bewoners bij het bouwproces is te verbinden met het verbeteren van
de prestaties van opdrachtgevers en bouwers richting kopers en huurders op de dimensie
kwaliteit (naast tijd en geld). Indien kopers en huurders het gevoel hebben serieus genomen
te worden tijdens het bouwproces, dan is de redenering57 dat dit zichtbaar zal zijn in de
scores die behaald worden omtrent de kwaliteit van de dienstverlening voor, tijdens en na
het bouwproces. Het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening is een van de
doelstellingen van ketensamenwerking.
Alhoewel deze paragraaf vooral bedoeld was om de woningcorporatie en haar doelstelling
te definiëren, is tevens aangegeven op welke vlakken bouwondernemers kunnen helpen bij
de realisatie van die doelstellingen. Hierdoor is aanvullend onderbouwd waarom het
onderhavige onderzoek zich primair richt op de samenwerking tussen corporaties en
bouwondernemers.
3.1.2. Definitie bouwsector / bouwondernemer
Bij het zoeken naar de definitie van de bouwsector en de bouwondernemer daarbinnen, kan
geconstateerd worden dat deze termen zodanig ingeburgerd lijken te zijn dat er – voor
zover bekend - weinig wetenschappelijke definities te vinden zijn. In (Centraal Bureau voor
de Statistiek, 2013) wordt gesteld dat de bouwsector bestaat uit een aantal subsectoren die
zich bezig houden met respectievelijk:
 algemene burgerlijke en utiliteitsbouw en projectontwikkeling;
o Woningbouw (nieuwbouw/onderhoud/renovatie van woningen);
o Utiliteitsbouw (nieuwbouw/onderhoud/renovatie van kantoren, ziekenhuizen
e.d.);
 grond-, water- en wegenbouw;
 gespecialiseerde werkzaamheden (o.a. installateurs, schilders, stukadoors e.d.).
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Deze redenatie is gebaseerd op het ‘perception of fairness’ concept, zie daarvoor (Anderson et al., 2001).
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In (Kok, 2010) wordt gesteld dat de bouwsector gedefinieerd kan worden in enge- en in
brede zin. Met de bouwsector in enge zin wordt gedoeld op bouwondernemingen die zich
richten op de woningbouw, utiliteitsbouw of grond alsmede weg en waterbouw (GWW). Dit
wordt ook wel de ‘uitvoerende bouw’ genoemd. Binnen de bouwsector in enge zin, staat in
dit proefschrift de nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen centraal.
De uitvoerende bouw is nauw verbonden met de projectontwikkeling en externe onderaanneming (waarin ook o.a. schilders, afbouw- en installatiebedrijven een rol spelen). De
bouwsector in enge zin, inclusief projectontwikkeling en externe onder aanneming, wordt
tezamen de bouw in brede zin genoemd. Ook andere sectoren, waaronder toeleveranciers
en dienstverlenende bedrijven (architecten, ingenieurs etc.) spelen in toenemende mate
een belangrijke rol in de totstandbrenging van bouwproducten maar vallen officieel buiten
de bouwsector (Kok, 2010).
Een bouwondernemer is een onderneming die zich bezig houdt met uitvoerende
werkzaamheden die vallen binnen een van de genoemde sub-sectoren binnen de bouw.
Aannemersbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) voeren in opdracht
nieuwbouw en herstel-/verbouwwerkzaamheden uit en verzorgen onderhoud aan
woningen en bedrijfsgebouwen58. Hierbij neemt de bouwondernemer de
verantwoordelijkheid op zich om bouwactiviteiten te realiseren en te coördineren. De
bouwondernemer verzorgt voor een in het contract bepaalde prijs en binnen een
overeengekomen termijn, de levering van een volledig voltooid bouwwerk (de Bruijn &
Maas, 2005).
Aangezien in dit proefschrift de nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen centraal
staat, ligt de focus (naast woningcorporaties) op bouwondernemers (de zogenaamde
woningbouwers) die zich bezig houden met nieuwbouw, onderhoud en renovatie van
woningen.
Samenvattend kan worden gesteld dat corporaties en bouwers elkaar nodig hebben.
Corporaties hebben de huurders/kopers en middelen. Bouwers hebben de expertise om de
wensen en eisen van corporaties (en haar huurders) zoveel mogelijk om te zetten in
betaalbare, duurzame oplossingen. Voor corporaties geldt, dat er zonder de expertise van
bouwondernemers geen betaalbare huisvesting kan komen. Voor bouwondernemers geldt
dat er zonder de middelen van corporaties geen omzet (en rendement) mogelijk is.
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https://www.rabobankcijfersentrends.nl/index.cfm?action=print.printPdf&id=481f2384-b2a3-41ed-819e-50e7bd25d0f6

[Geopend op 1 juni 2014]
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3.2. Definitie nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen
Met behulp van de genoemde databases in de inleiding van hoofdstuk 3, is gezocht naar
rapporten, onderzoeken, artikelen en publicaties die in de titel, samenvatting of
zoeksleutels de termen ‘definitie nieuwbouw’, ‘definitie onderhoud’, ‘definitie onderhoud
woning(en)’, ‘definitie renovatie’, ‘definitie renovatie woning(en)’ bevatte. Omdat in dit
proefschrift onderzoek gedaan wordt in de Nederlandse bouwsector is er specifiek gezocht
naar Nederlandse definities.
Opvallend was dat van veel termen zoals bovenstaand genoemd, weinig definities te vinden
waren. De termen zijn blijkbaar zo gangbaar dat ze veel gebruikt, maar weinig gedefinieerd
worden.
Met de term nieuwbouw wordt volgens het CBS59 nieuw gebouwde constructies, zoals een
nieuw gebouwd huis, straat of wijk bedoeld. Met de term nieuwbouw wordt in dit
proefschrift gedoeld op de nieuwbouw van woningen.
Gebouwen lijden voortdurend onder slijtage en lopen schade op door het gebruik en de
blootstelling aan weer en wind. Het gevolg hiervan is dat de technische kwaliteit van het
gebouw in al zijn onderdelen achteruit gaat en de functie die het gebouw of systeem moet
vervullen (bijv. wonen, werken e.d.) in gevaar komt.
In (Staas, 2008) is onderhoud (van woningen) gedefinieerd als het in een zodanige
technische staat houden of terugbrengen, dat de functie die aan de woning is toegewezen
behouden blijft. Onderhoud is per definitie gericht op het geheel of gedeeltelijk herstellen
van de conditie van een object of bouwdeel bij aanvang van en tijdens een gebruiksperiode.
Onderhoud kan onderverdeeld worden in dagelijks onderhoud en planmatig onderhoud. Bij
dagelijks onderhoud worden werkzaamheden uitgevoerd die de kwaliteitsvermindering van
bouw- en installatiedelen vertragen (Rijksgebouwendienst, 2012). Het gaat daarbij om
periodieke, preventieve werkzaamheden al dan niet op contractbasis en werkzaamheden als
gevolg van wettelijk verplichte keuringen; Incidentele werkzaamheden voor het opheffen
van storingen en het verhelpen van klachten en onvoorziene omstandigheden (correctief
onderhoud).
Met planmatig onderhoud worden werkzaamheden bedoeld om bouw- en installatiedelen
waarvan de technische staat geleidelijk is verminderd, weer op een aanvaardbaar niveau te
brengen. Planmatig onderhoud wordt gebruikt om kwaliteitsverliezen te herstellen
(Rijksgebouwendienst, 2012).
Om duidelijk te maken dat onderhoud geen betrekking heeft op functionele aanpassingen in
een gebouw, wordt vaak gesproken van ‘technisch onderhoud’ in tegenstelling tot
‘renovatie’. Renovatie is er op gericht het gebouw aan te passen aan nieuwe functionele
eisen (Staas, 2008).
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http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=71492ned&D1=0,4-10&D2=a&D3=14-22&VW=T [Geopend op 2 juni 2014]
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In dit proefschrift wordt onderzoek gedaan naar nieuwbouw, renovatie en (planmatig)
onderhoud dat op projectmatige basis uitgevoerd wordt. Het oplossen van klachten en
kleine storingen en/of dagelijks onderhoud valt daarmee buiten de scope van dit
proefschrift. In dit proefschrift worden de prestaties in de nieuwbouw enerzijds en
planmatig onderhoud en renovatie anderzijds naast elkaar onderzocht.
Er is in de aard van de werkzaamheden een duidelijke scheiding te maken tussen
nieuwbouw- en onderhoud-/renovatie projecten. Dit heeft vooral te maken met het feit dat
er bij nieuwbouw niet met de ’bewoners’ rekening hoeft te worden gehouden en ook het
bouwproces zelf vanaf ontwerp tot en met realisatie en exploitatie geoptimaliseerd kan
worden.
Bij onderhoud- en renovatieprojecten hebben partijen te maken met woningen in
bewoonde toestand, waarbij ook niet altijd op voorhand is vast te stellen welke ingrepen er
noodzakelijk zijn. Dit vergt specifieke (sociale en communicatieve) vaardigheden van
bouwondernemers. Derhalve hebben bouwpartijen veelal aparte bedrijfsonderdelen die
zich met nieuwbouw of onderhoud en renovatie bezighouden. Bouwondernemers die in
staat zijn planmatig onderhoud (kwaliteitsbehoud) uit te voeren zijn over het algemeen ook
in staat renovaties (kwaliteitsverbetering) uit te voeren. In beide situaties hebben partijen
veel met bewoners te maken. Derhalve zijn onderhoud en renovatie, in het onderhavige
onderzoek niet van elkaar gescheiden.
3.3. Definitie van faalkosten
Met behulp van de voorgaand genoemde databases is gezocht naar rapporten,
onderzoeken, artikelen en publicaties die in de titel, samenvatting of zoeksleutels de termen
‘definitie faalkosten’, ‘definitie kwaliteitskosten’, ‘definition failure costs’, ‘definition costs of
non conformance’, ‘definition costs of quality’, ‘definition defect costs’ bevatte.
Er zijn vele definities van het begrip faalkosten voorhanden. In deze paragraaf is een
overzicht gemaakt van onderling verschillende definities van faalkosten, ieder met hun
eigen specifieke kenmerken. Indien er meerdere auteurs worden gevonden die een
gelijksoortige definitie hanteren, dan zijn deze weergegeven. Op basis van het onderstaand
overzicht zal worden aangegeven welke definitie in dit proefschrift gehanteerd zal worden
en waarom.
In (Feigenbaum, 1956), (Mulder, 1976), (Crosby, 1980), (Chen & Tang, 1992), (Smit &
Hamberg, 1995), (Wichers & Fleuren, 2001), (Mukhopadhyay, 2004), (Bolte et al., 2005),
(Schiffauerova & Thomson, 2006), (Sower et al., 2007) en (Denneman, 2009) wordt gesteld
dat faalkosten bestaan uit alle kosten die gemaakt moeten worden om zaken te herstellen
indien er niet volgens specificatie is geproduceerd (cost of non conformance to design
specifications). Juran (1952) ging een stap verder dan Feigenbaum (1956). Daar waar
Feigenbaum een vrij productiegerichte/technische focus had op het leveren van kwaliteit
(conform ontwerp specificaties), was de definitie van Juran tevens gericht op kwaliteit
gezien door de ogen van de eindgebruiker.
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De gedachte daarbij was dat het mogelijk is om een technisch goed product te leveren
(volgens specificatie) maar als het niet voldoet aan de klantverwachtingen dan is er ook
sprake van een slechte kwaliteit (en dat leidt eveneens tot faalkosten). Ook (Feigenbaum,
1983) kwam 30 jaar na zijn eerste definitie van kwaliteit (conformance to design
specifications) tot dit inzicht en verbreedde zijn definitie van kwaliteit met het voldoen aan
klantverwachtingen (fitness for use).
Alles overziend waren er tot de jaren 80 van de vorige eeuw twee stromingen te
onderkennen bij het definiëren van faalkosten; de stroming die faalkosten definieerden als
de kosten van non conformance (Feigenbaum) en de stroming die faalkosten definieerden
als de kosten van het niet voldoen aan klantverwachtingen (Juran).
Vanwege de uitgebreide definitie van (in- en externe) faalkosten in (Feigenbaum, 1956) en
het feit dat Feigenbaum in 1983 zijn definitie van faalkosten verbreedde door ook het
voldoen aan klantverwachtingen daarin op te nemen, staat deze definitie in dit proefschrift
centraal:
Faalkosten bestaan uit alle kosten die gemaakt moeten worden om zaken te herstellen
indien er niet volgens specificatie is geproduceerd (cost of non conformance to design
specifications) of alle kosten die gemaakt moeten worden om zaken die niet aan de
klantverwachtingen voldoen (fitness for use) aan te passen.
Faalkosten worden daarbij verdeeld in externe en interne faalkosten:
1. Interne faalkosten: alle kosten die gemaakt moeten worden om fouten op te lossen
voordat het product de opdrachtgever bereikt.
2. Externe faalkosten: alle kosten verstaan die gemaakt moeten worden om fouten op te
lossen nadat de opdrachtgever deze heeft ontdekt.
Controlkosten bestaan uit de som van de preventie en de beoordelingskosten. Hierbij zijn:
1. Preventiekosten: de geplande kosten die een organisatie maakt om zich ervan te
verzekeren dat er geen fouten worden gemaakt tijdens de productie van de goederen of
de dienst richting de opdrachtgever/gebruiker. Het leveringsproces bestaat o.a. uit het
ontwerp, ontwikkeling, productie en de opleverfase. Voorbeelden van preventiekosten
zijn opleiding en training, verbeterinitiatieven, (benchmark-)onderzoeken,
marktonderzoek, preventief onderhoud etc.
2. Beoordelingskosten: de kosten die gemaakt worden om te verifiëren dat gedurende
iedere stap in het productieproces het product of de dienst voldoet aan de
verwachtingen van de opdrachtgever/gebruiker. Voorbeelden van beoordelingskosten
zijn controle van ingekochte goederen en diensten, interne audits, inspectie activiteiten,
leveranciers evaluaties, oplevercontroles etc.
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In Feigenbaum (1956) wordt gesteld dat faalkosten, tezamen met controlkosten, resulteren
in de totale kwaliteitskosten waar iedere organisatie mee te maken heeft (zie figuur 3.1.).
Hierbij zijn controlkosten de kosten die organisaties maken om te voldoen aan de
specificaties op basis waarvan het product/dienst geleverd dient te worden.

Figuur 3.1: De relatie tussen de totale kwaliteitskosten, controlkosten en faalkosten (Feigenbaum, 1956).

De relatie tussen controlkosten, kwaliteitsgraad60 en de impact op de hoogte van de
faalkosten is in het hiernavolgende figuur grafisch weergegeven. Uit figuur 3.2. kan worden
afgelezen dat indien de preventie- en beoordelingskosten (controlkosten) toenemen, de
kwaliteitsgraad stijgt en de faalkosten afnemen. Investering in ‘control’ leidt dan ook tot een
hogere kwaliteitsgraad. Een hogere kwaliteit leidt vervolgens tot lagere faalkosten. Vanaf de
linkerkant van het optimum bekeken, leiden lagere faalkosten derhalve tot lagere totale
kwaliteitskosten.

optimum

Figuur 3.2: De relatie tussen de totale kwaliteitskosten, controlkosten en faalkosten. Bron: Feigenbaum (1956)
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De kwaliteitsgraad drukt uit in welke mate er kwaliteitsverliezen ten gevolge van gebreken in het productieproces optreden. Een hoge

kwaliteitsgraad betekent weinig kwaliteitsverliezen in het productieproces. Een lage kwaliteitsgraad betekent veel kwaliteitsverliezen (en
daarmee gepaard gaande herstelkosten) in het productieproces.
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Aangezien de inschatting is dat de faalkosten in Nederlandse bouwsector alleen maar
toenemen (dus zich naar links van het optimum bewegen) kan vanuit dat perspectief
worden beargumenteerd dat de toepassing van ketensamenwerking leidt tot lagere totale
(kwaliteits)kosten en een hogere kwaliteit. Vanuit dat (linker) perspectief gezien, kost een
hogere kwaliteit niets extra’s.
In het onderzoek dat beschreven wordt in dit proefschrift wordt onderzocht of dat de
toepassing van ketensamenwerking daadwerkelijk leidt tot lagere kosten en een hogere
kwaliteit. De kosten die organisaties moeten maken om ketensamenwerking te
implementeren zijn te scharen onder de ‘control’ kosten. De achterliggende gedachte
daarbij is dat door in ketensamenwerking te investeren, ook in preventie en evaluatie wordt
geïnvesteerd. Deze aspecten maken integraal onderdeel uit van de onderliggende principes
van ketensamenwerking (zie tevens paragraaf 3.6).
In (Crosby, 1980) wordt het ‘total cost of quality’ concept van Feigenbaum (1956)
genuanceerd. Crosby stelt dat het steeds verder verhogen van de kwaliteitsgraad niet
noodzakelijkerwijs hoeft te leiden tot hogere controlkosten. Indien er nauwelijks nog fouten
worden gemaakt (zero defects), dalen de beoordelingskosten en daarmee de controlkosten.
Hierdoor verandert het verloop van de controlkosten curve uit figuur 3.2. Dit betekent dat
organisaties zich bijna altijd links van het optimum zullen bevinden, omdat de faalkosten
harder dalen dan de controlkosten stijgen. Hierdoor leveren investeringen in een hogere
kwaliteit geld op in plaats dat het geld kost, zie Crosby (1980). De term ‘quality is free’ - naar
de titel van het beroemde boek van Crosby - is hier dan ook op gebaseerd en refereert aan
het feit dat ‘voorkomen van fouten’ meer oplevert dan ‘het oplossen van fouten’.
3.4. Definitie van de keten
Met behulp van de genoemde databases in de inleiding van hoofdstuk 3 is gezocht naar
rapporten, onderzoeken, artikelen en publicaties die in de titel, samenvatting of
zoeksleutels de termen ‘definitie keten’, ‘definitie waardeketen’, ‘definition supply chain’,
‘definition value chain’, ‘definition value system’, ‘definition extended enterprise’ bevatte.
Nadat er artikelen of publicaties gevonden waren, is in de bijbehorende literatuurlijst steeds
gekeken naar andere auteurs die over het zelfde onderwerp hebben gepubliceerd.
Bijbehorende publicaties zijn vervolgens gescreend op nieuwe inzichten.
Hiernavolgend is een overzicht gegeven van de verschillende definities van ‘de keten’ die
tijdens literatuuronderzoek zijn gevonden. Op basis van de analyse in tabel 3.1. zal worden
aangegeven welke definitie in dit proefschrift gehanteerd zal worden en waarom.


(Ellram, 1991): de keten representeert een netwerk van organisaties die samenwerken
om een product/dienst aan de eindgebruiker te leveren, waarbij grondstoffen worden
omgezet in eindproducten.



(Christopher, 1992), (Aitken, 1998): de keten is een netwerk van organisaties die
’upstream’ en ‘downstream’ verbonden zijn met de diverse processen en activiteiten die
waarde toevoegen in de vorm van producten en diensten voor de eindgebruiker.
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(Towill et al., 1992): de keten is een systeem bestaande uit grondstofleveranciers,
productiefaciliteiten en distributiekanalen, verbonden met elkaar door een ‘feedforward
flow’ van materialen en diensten, een ‘feedbackward flow’ van financiën en een bidirectionele stroom van informatie.



(Bechtel & Yayaram, 1997); de keten is een bi-directionele stroom van producten en
informatie die alle partijen omvat, beginnend met de leverancier van de leverancier en
eindigend met de klanten en eindgebruikers.



(Beamon, 1999); de keten is een proces waarin grondstoffen worden verwerkt tot
uiteindelijke producten, die vervolgens worden geleverd aan afnemers.



(Mentzer et al., 2001); de keten is een verzameling van twee of meer organisaties direct
betrokken bij de upstream en downstream stroom van producten, diensten, financiën
en/of informatie van een bron naar een afnemer.

In tabel 3.1 zijn de onderscheidende onderdelen van de verschillende definities van ‘de
keten’ onder elkaar gezet. De rijsomscore geeft weer hoe vaak de individuele onderdelen
van de definitie van ‘de keten’ genoemd zijn en in de kolomsomscore is af te lezen welke
auteurs die het vaakst in hun definitie hebben meegenomen. Duidelijk blijkt dat de eerste
vier onderscheidende onderdelen het vaakst in de definities genoemd zijn.
Tabel 3.1: Overzicht van de onderscheidende onderdelen van de verschillende definities van ‘de keten’.

De definities van Christopher (1992), Towill et al. (1992 en Mentzer (2001) dekken tezamen
alle vier de onderscheidende onderdelen van alle weergegeven definities van de keten af.
De gehanteerde definitie van ‘de keten’ in dit proefschrift bestaat daarom uit een
combinatie van de definities van de drie genoemde auteurs waardoor alle genoemde
elementen worden afgedekt:
Een keten is een netwerk van organisaties die waarde voor de eindgebruiker realiseren in de
vorm van producten en diensten, verbonden door een ‘feedforward flow’ van materialen en
diensten, een ‘feedbackward flow’ van financiën en een bi-directionele stroom van
informatie.
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3.5. Definitie van ketensamenwerking
Met behulp van de in de vorige paragraaf genoemde databases is gezocht naar rapporten,
onderzoeken, artikelen en publicaties die in de titel, samenvatting of zoeksleutels de termen
‘definitie ketensamenwerking’, ‘definitie ketenintegratie’, ‘definition supply chain
management’, ‘definition supply chain integration’, ‘definition supply chain collaboration’,
‘definition partnering’, ‘co-makership’, ‘supply chain partnerships’ bevatte.
In de voorgaande paragraaf is beschreven wat een keten is en wat er in een keten gebeurt.
In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze er tussen partijen in de keten wordt
samengewerkt indien ketensamenwerking wordt toegepast.
Voordat de verschillende definities van ketensamenwerking worden beschreven, wordt kort
stil gestaan bij de diverse vormen van externe samenwerking (zie tevens figuur 3.3.), die
ruwweg in twee categorieën te verdelen zijn (Simatupang & Sridharan, 2002):
1. Verticale samenwerking: hieronder valt bijvoorbeeld de samenwerking tussen
opdrachtgevers, gebruikers en leveranciers,
2. Horizontale samenwerking: hieronder valt de samenwerking met concurrenten en niet
concurrenten (bijvoorbeeld om productiecapaciteit te delen).

Internal
Collaboration
(Organisatie X)

Figuur 3.3: Verticale en horizontale externe samenwerking (Simatupang & Sridharan, 2002)

In dit proefschrift ligt de primaire focus op het onderzoeken van de verticale samenwerking
tussen corporaties als opdrachtgevers (in figuur 3.3. organisatie X genoemd) en de
bouwondernemers als leveranciers. Huurders of kopers (customers) zijn als individuele
ketenspelers in het onderhavige onderzoek niet meegenomen, omdat dit – voor zover
bekend - in de Nederlandse bouw nog nauwelijks voorkomt.
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Er zijn (zeer) veel definities van ’ketensamenwerking’ met ieder hun eigen kenmerken. De
onderling verschillende definities die in de geraadpleegde literatuur zijn gevonden, staan
hiernavolgend weergegeven.


(Schonberger, 1990), (Harland, 1996): ketensamenwerking is de optimale distributie van
rollen, activiteiten, verantwoordelijkheden en bevoegdheden tussen de participanten in
de keten, om er zodoende zeker van te zijn dat alle betrokkenen hun uiterste best doen
de prestatie van de gehele keten te optimaliseren.



(Cooper & Ellram, 1993): ketensamenwerking is een aanpak waarbij de gehele keten, van
leveranciers tot eindgebruikers, wordt geanalyseerd en gemanaged met als doel om de
best mogelijke uitkomst te realiseren voor de gehele keten.
(Mentzer et al., 2001), (Simatupang & Sridharan, 2005) en (Sheu et al., 2006):
ketensamenwerking wordt gedefinieerd als het systematisch, strategisch coördineren
van traditionele bedrijfsfuncties binnen bedrijven en tussen bedrijven binnen de keten,
met als doel om de lange termijn prestatie van zowel de individuele organisaties alsook
de keten als geheel te verbeteren.





(Bowersox et al., 2003): ketensamenwerking is een partnerschap waarbij partijen
samenwerken, informatie delen, capaciteit en risico’s delen en gezamenlijk keuzes
maken om daarmee collectief betere prestaties te realiseren.



(Lamming et al., 2005): ketensamenwerking is een netwerkbenadering met als doel de
prestatie van de gehele keten te optimaliseren.



(Lambert, 2008): ketensamenwerking is de integratie van kernprocessen in de gehele
keten met als doel waarde toe te voegen voor stakeholders en klanten.



(Cao et al., 2010): ketensamenwerking is een lange termijn partnerschap waarbij de
partners met een gezamenlijke doelstelling nauw samenwerken om gezamenlijk
voordeel te realiseren dat groter is dan dat individueel bereikt kan worden.



(Chao-Duivis & Wamelink, 2013): ketensamenwerking is de (idealiter project
overstijgende) samenwerking tussen partners, betrokken bij het bouwproces, met als
doel de prestatie van de gehele keten te optimaliseren.



(Van der Veen, 2003): ketensamenwerking is het managen van alle activiteiten in de
keten, gericht op de coördinatie van verschillende schakels in die keten met als doel de
gehele keten te optimaliseren als ware het één eenheid, in plaats van dat iedere schakel
zijn eigen optimum zoekt.

In Van der Veen (2003) worden drie niveaus van ketensamenwerking gedefinieerd (zie
figuur 3.4.). Die niveaus worden in de voorgaande definities niet genoemd maar zijn wel van
belang, omdat de principes van ketensamenwerking worden doorgetrokken naar de interne
organisatie.

- 73 -

Figuur 3.4: Niveaus van ketensamenwerking (Van der Veen, 2003)

Ketensamenwerking op het eerste niveau houdt zich bezig met het gelijkrichten van
belangen en activiteiten van verschillende functies (afdelingen) binnen een organisatie zoals
de samenwerking tussen marketing & sales, projectontwikkeling, nieuwbouw (productie),
beheer en onderhoud. De basisgedachte achter ketensamenwerking op het eerste niveau is
dat het optimale resultaat pas behaald wordt, als de verschillende afdelingen gecoördineerd
met elkaar samenwerken.
Ketensamenwerking op het tweede niveau richt zich op de optimalisatie van de
samenwerking van verschillende businessunits van hetzelfde concern. Hierbij richt het zich
op de optimalisatie van uitwisseling van kennis, goederen en informatie alsook de
activiteiten en doelstellingen binnen de verschillende businessunits. Businessunits die in
ketensamenwerking met elkaar samenwerken presenteren zich over het algemeen ook met
één gezicht naar de leveranciers (bijvoorbeeld door gezamenlijke inkoop) en naar de
opdrachtgevers (accountmanagement) en gebruikers en zijn ook sterk bezig om alle
(logistieke) activiteiten zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen (bijvoorbeeld middels
zogenaamde ‘control towers61’).
Ketensamenwerking van het tweede niveau is nog steeds sterk gericht op de stroomlijning
van de interne samenwerking. Net als op het eerste niveau kan deze samenwerking
hiërarchisch worden afgedwongen, immers afdelingen en business units vallen onder één
bedrijf en binnen dat bedrijf is er een organisatiestructuur waarbinnen de onderlinge
afstemming impliciet of expliciet wordt geregeld.
Ketensamenwerking op het derde niveau heeft als kenmerk dat de verschillende entiteiten
geen afdelingen of business units zijn, maar autonome zelfstandige organisaties.
Ketensamenwerking op dit niveau betekent dat verschillende zelfstandige bedrijven
samenwerken om het resultaat van alle organisaties tezamen te optimaliseren.
61

http://www.inttra.com/Assets/Documents/aberdeen-paper---supply-chain-visibility-and-segmentation.pdf?msc=anlypg [Geopend op

12 juni 2014]
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Anders dan op de eerste twee niveaus, is op het derde niveau geen sprake van enige
hiërarchische structuur; deze keten heeft immers geen eigenaar. Dit betekent dat op het
derde niveau alleen tot samenwerking gekomen kan worden als alle partijen van deze
samenwerking profiteren. Dit wordt vaak aangeduid als ‘win-win’. Met andere woorden,
aan ketensamenwerking op het derde niveau ligt vaak de premisse van win-win ten
grondslag. Concreet betekent dit dat de individueel betrokken organisaties het belang en de
toegevoegde waarde dienen te onderkennen om middels ketensamenwerking samen te
werken en daarmee het individuele organisatiebelang koppelen aan het belang van de
‘keten’ en daarmee aan het belang van de overige spelers uit de keten.
Het implementeren van ketensamenwerking op het derde niveau, is nog meer dan op het
eerste en tweede niveau, een uitdaging omdat er geen eigenaar is die zijn
bedrijfsonderdelen kan opdragen om het individuele organisatiebelang ondergeschikt te
maken aan het belang van de keten. Er zal dan ook samengewerkt dienen te worden vanuit
een intrinsieke motivatie vanuit de verschillende ketenspelers (directeuren van de
betrokken organisaties) die het geloof hebben dat vergaande coördinatie, informatiedeling
en het gezamenlijk nemen van beslissingen uiteindelijk leidt tot betere prestaties voor de
gehele keten en voor de individuele organisaties binnen de keten. Als die ‘voordelen’
eenmaal behaald worden dan is de verwachting dat de verdere professionalisering binnen
de keten steeds gemakkelijker zal zijn.
In Van der Veen (2013) wordt tevens gesteld dat, indien organisaties ketensamenwerking op
het derde niveau willen implementeren, eerst ketensamenwerking op het eerste en tweede
niveau geïmplementeerd dient te worden. De gedachte daarachter is dat het welhaast
ondoenlijk is een goede rol te spelen in een externe (niveau 3) keten, indien de eigen
interne organisatie (lees interne keten) nog onvoldoende gecoördineerd samenwerkt.
Het optimaliseren van de samenwerking tussen afdelingen en bedrijfseenheden ligt niet
alleen op het vakgebied ‘supply chain management’ maar ook op het vakgebied van de
’bedrijfskunde’. Daarom wordt in Van der Veen (2013) gesteld dat er pas sprake is van
‘echte’ ketensamenwerking (supply chain collaboration) als de samenwerking op het derde
niveau (tussen zelfstandige organisaties) gestroomlijnd wordt (waar de bedrijfskunde stopt
en het vakgebied supply chain management door gaat).
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In tabel 3.2. zijn de onderscheidende onderdelen van de verschillende definities van
‘ketensamenwerking’ onder elkaar gezet. De rijsomscore geeft weer hoe vaak de individuele
onderdelen van de definitie van ‘ketensamenwerking’ genoemd zijn en in de
kolomsomscore is af te lezen welke auteurs die het vaakst in hun definitie hebben
meegenomen.
Tabel 3.2: Overzicht van de verschillende onderdelen in de definities van ketensamenwerking

De eerste vier onderdelen worden door twee of meer auteurs als kenmerkend voor de
definitie van ketensamenwerking gezien (zie de totale rijsomscore). Onderdelen 5 en 6
worden slechts door één auteur genoemd en lijken daardoor onvoldoende gedragen door
de overige auteurs. Beide onderdelen worden dan ook niet meegenomen in de definitie van
ketensamenwerking.
Uit de bovenstaande tabel is tevens af te lezen dat Mentzer en Van der Veen beiden bijna
dezelfde drie onderdelen (1, 3 t/m 4) in hun definitie van ketensamenwerking hebben
opgenomen. Omdat Mentzer echter alle hoogst scorende onderdelen 1 t/m 4 in zijn
definitie van ketensamenwerking heeft opgenomen, wordt deze definitie in dit proefschrift
gehanteerd:
Ketensamenwerking is het systematisch, strategisch coördineren van traditionele
bedrijfsfuncties binnen bedrijven en tussen bedrijven binnen de keten, met als doel om de
lange termijn prestatie van zowel de individuele organisaties alsook de keten als geheel te
verbeteren.
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3.6. De basis van de ketensamenwerkingsindex (KSI)
In de afgelopen jaren is het aantal partijen dat claimt ketensamenwerking invulling te geven
- op basis van eigen waarneming - sterk gestegen. Het wordt dan ook steeds belangrijker om
op een objectieve wijze te kunnen vaststellen of daadwerkelijk gesteld kan worden dat de
principes van ketensamenwerking bij de uitvoering van die projecten zijn toegepast. De kans
is aanwezig dat marktpartijen weliswaar claimen aan ketensamenwerking te doen, maar bij
nadere bestudering, gewoon traditioneel samenwerken.
In de huidige marktsituatie (zie paragraaf 1.2.) doen bouwondernemers er alles aan om
opdrachten te verwerven. Er is krapte aan opdrachten en de concurrentie is groot. Door de
toenemende interesse voor ketensamenwerking bij opdrachtgevers, worden
bouwondernemers steeds vaker gevraagd om projecten in ketensamenwerking uit te
voeren. Gegeven de ‘jacht’ naar nieuwe opdrachten zullen bouwondernemers zoveel
mogelijk meegaan in de wensen/eisen van opdrachtgevers en al snel beamen ook aan
ketensamenwerking te doen.
Voor veel bouwondernemers lijkt ketensamenwerking ‘bedrieglijk simpel’ en niet zoveel af
te wijken van de wijze waarop al jaren wordt samen gewerkt (oude wijn in nieuwe zakken).
Hierbij is de perceptie dat ketensamenwerking gaat over langdurig samenwerken en het
verbeteren van prestaties. Vele bouwondernemers zullen aangeven al jarenlang samen te
werken met hun partners in de keten. Ook het verbeteren van prestaties is iets wat ook in
traditionele samenwerkingsvormen belangrijk is en waarvan partijen dus kunnen claimen
dat al jaren te doen.
In tegenstelling tot het traditionele samenwerkingsmodel wordt bij ketensamenwerking
gehamerd62 op het aangaan van een langdurige samenwerking tussen opdrachtgever en
bouwer om daardoor gebruik te kunnen maken van de leercurve. Het meeliften op de
populariteit van ‘ketensamenwerking’ is voor bouwondernemers commercieel dan ook
bijzonder ‘handig’, immers op die manier bestaat de kans dat er niet één project maar
meerdere projecten te acquireren zijn. Hiermee is niet gezegd dat traditionele partijen
opzettelijk claimen aan ketensamenwerking te doen terwijl dat feitelijk niet zo is. Er is
immers nog een lange weg te gaan om de onderliggende kenmerkende activiteiten van
ketensamenwerking aan zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers duidelijk te maken.
Veel opdrachtgevers hebben zelf onvoldoende inhoudelijke kennis van het concept
ketensamenwerking om te kunnen bepalen of opdrachtnemers die zeggen aan
ketensamenwerking te doen, daar daadwerkelijk invulling aan (kunnen) geven. Dit zou voor
een deel de opkomst van ketensamenwerking in de woningbouw kunnen verklaren.
In het onderzoek dat in het kader van dit proefschrift is uitgevoerd, zijn projecten
aangeleverd waarvan de geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit in kaart zijn
gebracht63. Van deze projecten hebben partijen zelf aangegeven of dat ze in
ketensamenwerking waren uitgevoerd of niet.
62

Zie de definitie van ketensamenwerking in paragraaf 3.5.

63

In paragraaf 4.3. is beschreven op welke wijze de data verkregen zijn.
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Het ‘gevaar’ bij het zelf labellen van projecten is dat projecten mogelijkerwijs ten onrechte
het label ‘ketensamenwerking’ krijgen, waarbij de resultaten van die projecten in dit
proefschrift als ‘effecten van ketensamenwerking’ worden meegenomen in de analyse (zie
hoofdstuk 6 en 7).
In (Van Rossum, 2007) wordt gesteld dat het bij het uitvoeren van empirisch onderzoek van
groot belang is dat de resultaten van de observaties met de werkelijkheid overeenkomen. In
het onderzoek dat in het kader van dit proefschrift wordt uitgevoerd, betekent dit dat
projecten die door de desbetreffende organisaties worden gepercipieerd als
ketensamenwerkingsprojecten, ook (op theoretische gronden) daadwerkelijk
ketensamenwerkingsprojecten zouden moeten zijn. Als dit het geval is dan wordt dat ‘waar
positief’ genoemd. Worden projecten echter als niet-ketensamenwerkingsprojecten
gepercipieerd en blijken ze dat in de werkelijkheid ook te zijn, dan wordt dat ‘waar negatief’
genoemd (zie tabel 3.3.).
Er treden problemen op als projecten gepercipieerd worden als
ketensamenwerkingsprojecten, maar dat in werkelijkheid niet blijken te zijn (vals positief) of
als projecten gepercipieerd worden als traditionele projecten, maar in werkelijkheid
ketensamenwerkingsprojecten blijken te zijn (vals negatief). Door partijen zelf projecten te
laten labelen, ontstaat het reële ‘gevaar’ voor het ontstaan van dergelijke fouten.
Tabel 3.3: Mogelijk voorkomende ‘fouten’ indien observaties niet met de werkelijkheid overeenkomen

Voor het onderhavige onderzoek is het dan ook van groot belang om de observaties te
baseren op een zo betrouwbaar mogelijke referentiegroep, waardoor dergelijke fouten
zoveel mogelijk voorkomen kunnen worden.
Om de hierboven beschreven ‘problemen’ te ondervangen was het noodzakelijk om een
‘meetinstrument’ te ontwikkelen waarmee die vraag kon worden beantwoord. Een dergelijk
instrument bleek - voor zover bekend - nog niet beschikbaar voor de Nederlandse
bouwindustrie64.

64

Dergelijke generieke instrumenten zijn wel in de literatuur gevonden, maar niet specifiek voor de bouwsector. De gevonden literatuur,

frameworks en indexen wordt in de volgende pagina’s behandeld.
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Wel werd in 2012 de zogenaamde Ketenmonitor gelanceerd65 (zie paragraaf 1.3.1.). De
Ketenmonitor doet onderzoek naar de mate waarin opdrachtgevers en opdrachtnemers
invulling geven aan een aantal onderliggende componenten van ketensamenwerking. De
Ketenmonitor doet echter geen uitspraak over de vraag of de projecten die partijen hebben
gerealiseerd, in ketensamenwerking zijn uitgevoerd of niet.
Door de inzet van het ‘nieuwe’ meetinstrument kan in kaart worden gebracht of dat
projecten die door partijen zelf bestempeld waren als ‘ketensamenwerkingsprojecten’ dat in
de praktijk ook daadwerkelijk blijken te zijn. Door projecten die ten onrechte het stempel
‘ketensamenwerking’ hebben gekregen, uit de dataset te halen moet de resterende groep
ketensamenwerkingsprojecten ‘homogener’ worden. Deze werkwijze zorgt er voor dat bij
het toetsen van hypotheses (zie hoofdstuk 6) en de interpretatie van de uitkomsten (zie
hoofdstuk 7), het trekken van onjuiste conclusies zoveel mogelijk wordt voorkomen.
Om vast te kunnen stellen of projecten wel of niet in ketensamenwerking uitgevoerd zijn, is
de ketensamenwerkingsindex (KSI) ontwikkeld. Voor het ontwikkelen van de KSI-is
literatuuronderzoek uitgevoerd om in kaart te brengen welke activiteiten de toepassing van
ketensamenwerking typeren. Hiervoor is in de literatuur gezocht naar rapporten,
onderzoeken, artikelen en publicaties die in de titel, samenvatting of zoeksleutels de termen
‘supply chain collaboration (of management) measurement’, ‘supply chain collaboration (of
management) framework’, ‘supply chain collaboration (of management) index’ bevatte. Er is
deels op dezelfde zoektermen als bij de definiëring van het concept ‘ketensamenwerking’
gezocht, alleen ligt de focus hier meer op het vinden van frameworks en indexen die de
kenmerkende onderliggende activiteiten van ketensamenwerking beschrijven.
In (Bennet & Jayes, 1998), (Dainty et al., 2001), (Mentzer et al., 2001), (Love et al., 2002),
(Kadefors, 2004), (Barratt, 2004), (Li et al., 2005), (Simatupang & Sridharan, 2005), (Burgess,
et al., 2006), (Cao et al., 2010), (Vrijhoef, 2011), (Anbanandam et al., 2011), (Gruis et al.,
2013), (Chao-Duivis & Wamelink, 2013) en (Kumar & Nath Banerjee, 2014) zijn activiteiten
beschreven die kenmerkend zijn voor organisaties die ketensamenwerking toepassen.
Alle activiteiten die eenzelfde onderwerp leken te hebben zijn geclusterd66 en alle
activiteiten die qua onderwerp van elkaar leken te verschillen zijn als aparte activiteit
weergegeven. Door deze aanpak te volgen konden zes (onderling) verschillende activiteiten
worden onderscheiden die kenmerkend lijken te zijn voor de toepassing van
ketensamenwerking. In tabel 3.4. worden deze activiteiten weergegeven.

65

http://ketensamenwerking.nl/nieuws/ketenmonitor-vanaf-vandaag-beschikbaar [Geopend op 6 juni 2014]

66

Zo zijn praktijkvoorbeelden die te maken hadden met het vroeg betrekken van ketenpartners in een cluster gezet. Hetzelfde is gebeurd

voor beschreven activiteiten die met continu verbeteren te maken hadden. De activiteit die over informatiedeling ging was niet direct toe
te wijzen aan het vroeg betrekken van ketenpartners of continu verbeteren, en is daardoor als aparte activiteit in het overzicht
opgenomen.
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De rijsomscore in de tabel geeft weer hoe vaak een activiteit in de diverse artikelen is
genoemd als kenmerkend voor ketensamenwerking. In de kolomsomscore is af te lezen hoe
veel (verschillende) activiteiten in elk van de publicaties genoemd zijn.
Tabel 3.4: Kenmerkende activiteiten van ketensamenwerking.

Uit de hoogte van de rijsomscores blijkt dat ‘lange termijn samenwerking’, het ‘gezamenlijk
incentive systeem’, het ‘gezamenlijke monitoring systeem’, ‘continu verbeteren en het
delen van informatie’ door zeven of meer van de veertien auteurs, kenmerkend voor de
toepassing van ketensamenwerking werd gevonden. De ‘vroege betrokkenheid van
ketenpartners’ werd door minder dan de helft van de auteurs, kenmerkend voor de
toepassing van ketensamenwerking bevonden.
Een argument om vroege betrokkenheid van ketenpartners toch ook als belangrijk kenmerk
te bestempelen, is omdat er drie67 algemene (niet bouw specifieke) artikelen gevonden zijn
waarin indexen en frameworks worden beschreven waarmee kan worden vastgesteld of
organisaties ketensamenwerking wel of niet toepassen (zie kader in tabel 3.4.). Uit deze
artikelen blijkt dat ‘het gezamenlijke incentive systeem’, het ‘delen van informatie’ en
‘vroege betrokkenheid van ketenpartners’ kenmerkend zijn voor de toepassing van
ketensamenwerking. De ‘lange termijn samenwerking’, het ‘gezamenlijk monitoring
systeem’ en ‘continu verbeteren’ worden in twee68 van de drie artikelen genoemd als
kenmerkend voor de toepassing van ketensamenwerking.
67

(Simatupang & Sridharan, 2005), (Anbanandam, et al., 2011) en (Kumar & Nath Banerjee, 2014)).

68

(Simatupang & Sridharan, 2005) en (Kumar & Nath Banerjee, 2014).
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Op basis van de bestudeerde artikelen, het integrale overzicht van de kenmerkende
(geclusterde) activiteiten en de matching daarvan met de kenmerken die in de generieke
ketensamenwerking frameworks en indexen worden gebruikt, kan gesteld worden dat alle
zes beschreven hoofdactiviteiten geschikt lijken te zijn om te gebruiken als basis voor de KSI.
Hierbij richt de KSI-zich puur op het in kaart brengen van de mate waarin (extern)
samenwerkende organisaties in de keten invulling geven aan die hoofdactiviteiten.
Het implementeren van ketensamenwerking binnen organisaties (tussen afdelingen, tussen
business units) kent eveneens vele uitdagingen en kenmerkende activiteiten, maar die
worden in de KSI - zoals hier beschreven - buiten beschouwing gelaten. In (Mentzer et al.,
2001) en (Noordhuis et al., 2013) is een aantal aspecten beschreven waaraan individuele
organisaties dienen te werken om een goede ketenspeler te worden (of te blijven). Hierbij
kan o.a. worden gedacht aan aspecten die te maken hebben met de strategie van de
organisatie, (het verbeteren van de) organisatie & processen, (het ontwikkelen van) mensen
& cultuur (wijze van samenwerken), besturing & beheersing (sturen op prestaties) en IT (het
ontsluiten van informatie binnen de organisatie).
Om in kaart te brengen in welke mate aan de kenmerkende hoofdactiviteiten van
ketensamenwerking invulling is gegeven tussen organisaties in de keten, moest de KSIspecifiek voor dit onderzoek ontwikkeld worden. De gevonden frameworks en indexen
waren wel beschreven, maar de onderliggende meetinstrumenten waren - naar beste
weten - niet publiek beschikbaar.
Vervolgens zijn de zes kenmerkende hoofdactiviteiten van ketensamenwerking uit tabel 3.4
per activiteit geconcretiseerd door met vijf bouwspecifieke ‘supply chain practices’ (hierna
practices genoemd) te werken. Hierbij dient te worden opgemerkt dat het aantal van vijf
practices ietwat arbitrair is; dit zouden er ook meer of minder kunnen zijn. Omdat de KSInieuw ontwikkeld is en er - vooralsnog - geen argumenten waren om te kiezen voor meer of
minder vragen, is gestart met vijf verschillende practices per hoofdactiviteit; daarmee wordt
- naar verwachting - voldoende detail gegenereerd om onderscheid te kunnen maken per
hoofdaspect.
Om objectief te kunnen vaststellen of er meer of minder practices per hoofdactiviteit
beschreven hadden moeten worden is data nodig. Met behulp van statistische analyses (o.a.
factoranalyses en regressie analyses) wordt het dan mogelijk om te testen of er meer of
minder vragen nodig zijn, of de vragen per hoofdactiviteit in voldoende mate de lading
dekken en of bepaalde antwoorden op vragen zwaarder zouden moeten wegen dan
anderen. Het uitvoeren van dergelijke testen waren bij het opstellen van de KSI-vragenlijst
uiteraard nog niet mogelijk. Deze beperking zal in hoofdstuk zeven worden meegenomen bij
de bespreking van de resultaten van de KSI-meting.
Hiernavolgend wordt per hoofdactiviteit beschreven welke invalshoek is gekozen voor het
tot stand komen van de practices en welke literatuur daarbij eventueel is gebruikt. Bij iedere
practice is vervolgens aangegeven met welke vraag uit de KSI-vragenlijst (paragraaf 5.3.)
deze correspondeert.
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1. Lange termijn samenwerking
In (Bennet & Jayes, 1998), (Mentzer et al., 2001), (Barratt, 2004), (Li et al., 2005), (Burgess et
al., 2006), (Cao et al., 2010), (Vrijhoef, 2011), (Anbanandam et al., 2011), (Gruis et al., 2013)
en (Kumar & Nath Banerjee, 2014) worden grofweg drie aspecten beschreven die
kenmerkend zijn voor organisaties die een ‘lange termijn samenwerking’ zijn aangegaan:
1. Aangaan van een strategisch partnership;
2. Alignment van doelstellingen (win-win); en
3. Top management commitment.
Om een dergelijk partnership te laten slagen dient het aangaan van ‘lange termijn
samenwerking’ in de strategie van de individueel betrokken organisaties verankerd te zijn.
Hierdoor worden dergelijke samenwerkingsverbanden ‘strategisch’ en niet langer een
projectgebonden activiteit. Dit betekent dat dergelijke samenwerkingsverbanden vanuit het
top management geïnitieerd en ondersteund worden en daarmee op de directie agenda
belandt (en niet langer iets van de afdeling inkoop is).
Een ander belangrijk aspect bij de lange termijn samenwerking is dat de individuele
bedrijfsdoelstellingen in lijn zijn met de doelstelling van de gehele keten. Hierdoor kunnen
organisaties door samen te werken niet alleen de individuele (eigen) maar ook de
collectieve (keten)doelstellingen realiseren. Hierachter zit het geloof dat organisaties als
onderdeel van een groter geheel een betere marktpositie (en daarmee rendement en
continuïteit) kunnen realiseren dan als partijen alleen opereren in de markt.
De samenwerkingsstrategie dient volledig (in woord en daad) door het top management
ondersteund te worden. Alhoewel het topmanagement vanuit strategisch oogpunt kan
besluiten langdurig te gaan samenwerken met andere organisaties uit de keten, betekent
dat nog niet automatisch dat de rest van de organisatie daar zomaar in mee gaat.
Dit vergt onder andere leiderschap, voorbeeldgedrag, heldere en eenduidige communicatie
en volharding van de top van de organisatie. Ook is het denkbaar dat er in de samenwerking
met partners nog regelmatig zaken mis gaan. Ook in die situaties dient de leiding vanuit het
belang van de totale keten te blijven handelen, zodat wordt voorkomen dat de rest van de
organisatie terug valt in ’oud gedrag’; en/of dat de partners elkaar de zwarte piet gaan
toespelen. Het top management dient bij onenigheid, de betrokken medewerkers de ruimte
(uitgedrukt in tijd en geld) te geven dit in alle redelijkheid en met gevoel voor elkaars
belangen, naar tevredenheid samen op te lossen.
Voorgaande aspecten zijn vertaald in vijf practices69:
1. Partijen gaan een strategisch partnership aan. Dit betekent dat de betrokken
organisaties langdurig project-ongebonden met elkaar (gaan) samenwerken. De
samenwerking is daarbij van strategisch belang omdat deze invloed heeft op de
toekomst van de betrokken organisaties. [KSI-vraag 1]
69

Achter iedere practice wordt met behulp van de haken [ .. ] verwezen naar de bijbehorende vraag uit de KSI-vragenlijst in hoofdstuk 5.
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2. Ketensamenwerking wordt door de betrokken partijen in hun strategie vastgelegd.
Hierdoor is het voor iedere belanghebbende (zowel binnen als buiten de organisatie)
duidelijk in welke samenwerkingsvorm de organisatie investeert. Door de toepassing van
ketensamenwerking tracht de organisatie haar strategische doelstellingen te realiseren.
[KSI-vraag 2]
3. Partijen definiëren gezamenlijke doelstellingen op tijd, geld en kwaliteit. De
doelstellingen van de keten dienen in samenspraak met alle ketenpartners tot stand te
komen. Immers, de keten bestaat uit haar ketenpartners en doelstellingen dienen door
de partners zelf te worden vastgesteld. [KSI-vraag 3]
4. De doelstellingen van de keten liggen in lijn met de individuele bedrijfsdoelstellingen van
de ketenpartners (‘incentive alignement’). Een ketenspeler kan daardoor een bijdrage
leveren aan zowel de gezamenlijke doelstellingen van de keten alsook zijn eigen
individuele bedrijfsdoelstellingen. Met andere woorden: er wordt gestreefd naar winwin. [KSI-vraag 4]
5. Er is sprake van top management commitment. Dit betekent dat er tijd, geld en energie
wordt geïnvesteerd om de samenwerking te laten slagen. Indien zich in de
samenwerking problemen voor doen, krijgen de betrokkenen alle ruimte om
gezamenlijk naar een bevredigende oplossing te zoeken met oog voor elkaars belangen.
[KSI-vraag 5]
2. Delen van informatie
Op basis van de literatuur over het delen van informatie, kan worden vastgesteld dat daarin
drie invalshoeken te onderkennen zijn (Chizzo, 1998), (Holmberg, 2000):
1. De soort informatie die wordt gedeeld (bijvoorbeeld financiële-, verkoop-, planning- of
productie informatie) zie (Mentzer et al., 2001), (Barratt, 2004), (Simatupang &
Sridharan, 2005), (Burgess et al., 2006), (Cao et al., 2010), (Vrijhoef, 2011),
(Anbanandam et al., 2011) en (Kumar & Nath Banerjee, 2014);
2. De kwaliteit van de informatie die wordt gedeeld (bijvoorbeeld relevantie, tijdigheid,
betrouwbaarheid), zie (Ballou & Pazer, 1985), (Delone & McLean, 1992), (Monczka,
1998), (Simatupang & Sridharan, 2005); en
3. De wijze (systemen) waarop informatie wordt gedeeld (Simatupang & Sridharan, 2005),
(Straatman, et al., 2012).
De bovengenoemde aspecten zijn vertaald in vijf practices op het gebied van informatie
delen:
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1. Partijen delen verschillende soorten informatie70 die het mogelijk maakt om het totale
proces te kunnen volgen. Hierbij wordt (o.a. financiële-, verkoop-, planning- of productie
informatie) informatie gedeeld die de betrokken ketenpartners nodig hebben om inzicht
te krijgen in het totale integrale proces. [KSI-vraag 6]
2. Partijen delen betrouwbare informatie. Dit betekent dat alle betrokken partijen de
mogelijkheid hebben de laatste meest recente informatie in te zien. Het gebruik van
bijvoorbeeld verouderde tekeningen zou daarmee tot het verleden dienen te behoren.
[KSI-vraag 7]
3. De partners in de keten hebben verschillende behoeftes op het gebied van de
informatievoorziening. De informatie die in de keten wordt gedeeld is voor alle
betrokken ketenpartners relevant. Daarmee wordt de focus bij informatiedeling gelegd
op het delen van die informatie die er toe doet. [KSI-vraag 8]
4. Partijen in de keten worden tijdig van informatie voorzien. Tijdige beschikbaarheid van
informatie is van het grootste belang om de ketenpartners voldoende tijd te geven
beslissingen te nemen. Hoe goed de inhoudelijke kwaliteit van de informatie ook is, als
deze pas beschikbaar komt op een punt in het proces dat er geen aanpassingen meer
mogelijk zijn dan is de waarde van de informatie geminimaliseerd. [KSI-vraag 9]
5. Moderne ICT oplossingen worden ingezet om informatie delen te ondersteunen. Bekend
voorbeeld is de toepassing van BIM die in het bouwproces een grote vlucht heeft
genomen71. Door de inzet van BIM wordt het mogelijk om koppelingen te leggen tussen
decentrale (organisatie) informatiesystemen en het centrale (keten) informatiesysteem.
In het centrale informatiesysteem komt alle actuele informatie samen en kan deze door
alle betrokken partijen worden ingezien, eventueel verder worden bewerkt en kunnen
fouten worden voorkomen72. [KSI-vraag 10]
Opgemerkt dient te worden dat voorgaand één stelling is geformuleerd met betrekking tot
de soort informatie, één voor de wijze van informatie delen en drie voor de kwaliteit van
informatie. Zowel voor de soort informatie alsook voor de wijze van informatie delen
hadden vrij eenvoudig meer practices beschreven kunnen worden. De reden om drie
practices voor informatie kwaliteit te beschrijven is de volgende; ook al delen partijen de
juiste informatie (practice 1) en gebruiken partijen ‘state of the art’ informatie systemen
(practice 5), als de informatie zelf inhoudelijk niet relevant, betrouwbaar en tijdig
beschikbaar is, maakt de soort informatie en de wijze van informatiedelen niet meer uit. De
kwaliteit van de informatie uitgedrukt in betrouwbaarheid, relevantie en tijdigheid is - deze
redenatie volgend - dan ook belangrijker dan de wijze van informatiedelen en de soort
informatie die gedeeld wordt. Daarom worden over informatiekwaliteit drie practices
beschreven. Vervolgens blijft de soort informatie en de wijze van informatie delen van
belang. Daarom worden over deze beide aspecten twee practices beschreven.

70

bijvoorbeeld financiële-, verkoop-, planning- of productie informatie.
Zie onderzoek van ABN AMRO (2012): BIM biedt bouw kansen https://ketensamenwerking.files.wordpress.com/2014/02/rapport-bimbiedt-bouw-business.pdf [Geopend op 7 augustus 2014]
72
In paragraaf 3.8. wordt uitgebreid bij de impact en voor- en nadelen van BIM stilgestaan.
71
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3. Vroeg betrekken van (bouw)partners
Zoals ook al besproken in paragraaf 1.1.1. is het vroeg betrekken van (bouw)partners van
groot belang bij het toepassen van ketensamenwerking, omdat het de geleverde prestaties
op tijd, geld en kwaliteit positief lijkt te beinvloeden, zie tevens (Dainty et al., 2001),
(Mentzer et al., 2001), (Barratt, 2004), (Li et al., 2005), (Simatupang & Sridharan, 2005),
(Burgess et al., 2006), (Cao et al., 2010), (Anbanandam et al., 2011), (Gruis et al., 2013) en
(Kumar & Nath Banerjee, 2014).
Uit de bestudering van de literatuur is een tweedeling te maken als het gaat om het vroeg
betrekken van (bouw)partners:
1. Het gaat enerzijds om het betrekken van verschillende partijen die een wezenlijke
impact hebben op de tijd, geld en kwalitatieve prestaties van die tijdens de uitvoering
van de bouwopgave gerealiseerd worden (CURT, 2004). Deze partijen dienen in een zo
vroeg mogelijke stadium in het bouwproces (initiatief/ontwerpfase) betrokken te
worden, zie tevens (Dainty et al., 2001), (Simatupang & Sridharan, 2005), (Cao et al.,
2010), (Anbanandam et al., 2011) en (Kumar & Nath Banerjee, 2014).
2. Anderzijds gaat het om het creëren van betrokkenheid van mensen op de diverse
functionele lagen en het creëren van een teamgevoel tussen de betrokken partijen, zie
tevens (Mentzer et al., 2001), (Barratt, 2004), (Burgess et al., 2006), (Cao et al., 2010) en
(Gruis et al., 2013). De verschillende bouwpartners kunnen daarbij verbetervoorstellen
doen. Deze worden in gezamenlijkheid beoordeeld. Vervolgens worden daarin - samen
met de opdrachtgever - keuzes gemaakt. Deze wijze van samenwerken tussen de
betrokken organisaties dient te leiden tot het verbeteren van het teamgevoel. De wijze
waarop de verbetervoorstellen tot stand komen, de manier waarop daarin keuzes
worden gemaakt en de wijze waarop daarover wordt gecommuniceerd is gericht op het
behouden dan wel het verhogen van de betrokkenheid van de individuele medewerkers
van de verschillende organisaties. In (Volberda et al., 2006) wordt gesteld dat naast
teamgevoel, een hoge betrokkenheid van medewerkers eveneens bijdraagt aan het
realiseren van verbeterde prestaties
De bovengenoemde aspecten zijn vertaald in vijf practices. Hierbij worden twee practices
beschreven die gaan over het vroeg betrekken van bouwpartners. De laatste drie practices
gaan over het creëren van betrokkenheid tussen de verschillende bouwpartners. Dit
impliceert dat het aspect ‘betrokkenheid’ in de hiernavolgende uitwerking net iets
belangrijker gevonden is dan het vroeg betrekken van partijen. De gedachte daarbij is dat
als er geen betrokkenheid is, het vroeg betrekken van partijen op zich tot minder effect zal
leiden dan als de verschillende partijen vroeg betrokken zijn bij de bouwopgaven en ook nog
betrokkenheid voelen.
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Hiernavolgend hebben de eerste twee practices betrekking op het ‘vroeg betrekken van
bouwpartners’ en de laatste drie gaan over ‘betrokkenheid’.
1. De keten bestaat uit (strategische) partijen, dat willen zeggen organisaties die de tijd,
geld en kwalitatieve prestatie van de keten als geheel verder kunnen verbeteren. Hierbij
is de keten zo sterk als de zwakste schakel. [KSI-vraag 11]
2. Partijen worden zo vroeg mogelijk (liefst al vanaf de initiatief of ontwerpfase, zie tevens
paragraaf 1.1.1.) betrokken bij de optimalisatie van de bouwopgave. De kosten om
aanpassingen in de (bouw)opgave door te voeren zijn het laagst, als deze zo vroeg
mogelijk in de bouwopgave wordt ingebracht (CURT, 2004). Hierbij dienen bijvoorbeeld
verbetervoorstellen die pas tot betere prestaties in de exploitatiefase leiden al in de
initiatief/ontwerpfase te worden ingebracht. Indien dat niet tijdig gebeurt, zijn de kosten
om aanpassingen door te voeren vele malen hoger dan het voordeel. Hoe vroeger in het
bouwproces optimalisaties worden doorgevoerd hoe meer voordeel er te behalen is.
[KSI-vraag 12]
3. Bouwpartners worden op een gelijkwaardige manier in de gelegenheid gesteld met
verbetervoorstellen (innovaties) te komen. Een van de manieren om de betrokkenheid
te vergroten is dat de verschillende bouwpartners in gelijke mate de mogelijkheid
hebben om met verbetervoorstellen te komen. Door de gelijkwaardigheid in de
onderlinge samenwerking hebben alle partners daarbij de zelfde mogelijkheden. [KSIvraag 13]
4. Verbetervoorstellen die worden ingebracht worden in samenspraak beoordeeld. Door
gezamenlijk dergelijke voorstellen te beoordelen wordt voorkomen dat eventuele
nadelige consequenties over het hoofd worden gezien. Bovendien kan de opdrachtgever
worden meegenomen in de verbetervoorstellen zodat de kans de suggesties ook
daadwerkelijk geaccepteerd worden, vergroot wordt. [KSI-vraag 14]
5. Om de betrokkenheid tussen de partners te vergroten wordt tijd, geld en energie
geïnvesteerd in het vergroten van het teamgevoel op alle lagen van de betrokken
organisaties. Hierdoor worden de individuele partijen onderdeel van een groter geheel
en wordt de kans dat de betrokkenen zich als zodanig gedragen verder vergroot. Hierbij
staat de teamprestatie en elkaar willen helpen centraal. [KSI-vraag 15]
Opgemerkt dient te worden dat bovenstaande practice zich richt op teamgevoel binnen
het samenwerkingsverband (het integrale team). Het neemt het creëren van
betrokkenheid binnen de verschillende individuele organisaties daarin niet mee. Het
creëren van betrokkenheid van medewerkers is in eerste instantie een
interne/individuele organisatie aangelegenheid (ketensamenwerking op het eerste en
tweede niveau) terwijl de KSI-vooral inzicht dient te geven in de mate waarin de
hoofdactiviteiten van ketensamenwerking op het derde niveau zijn ingevuld.
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4. Continu verbeteren
Continu verbeteren is de vierde activiteit die kenmerkend is voor partijen die
ketensamenwerking invulling geven. In (Bennet & Jayes, 1998), (Dainty et al., 2001),
(Mentzer et al., 2001), (Barratt, 2004), (Li et al., 2005), (Simatupang & Sridharan, 2005),
(Burgess et al., 2006), (Cao et al., 2010), (Vrijhoef, 2011), (Gruis et al., 2013) en (Kumar &
Nath Banerjee, 2014) wordt beschreven dat het hierbij met name gaat over het verbeteren
van producten en processen, leidend tot een steeds betere (output)performance op
dimensies van tijd, geld en kwaliteit.
De verbeteraanpak die hiervoor in de Nederlandse bouwsector veelal gebruikt wordt is
Lean, zie bijvoorbeeld (Eriksson, 2010), (Vrijhoef, 2011) en (Chao-Duivis & Wamelink, 2013).
Lean richt zich hierbij op het vinden en verminderen van verspillingen waardoor de kwaliteit
verbetert en de productietijd en de kosten afnemen. Om ‘continu verbeteren’ te kunnen
implementeren wordt vaak de Deming (PDCA) cirkel gebruikt. Deze cirkel bestaan uit vier
aspecten voor continu verbeteren (Deming, 1989):
1. Plan: bekijk de huidige werkzaamheden en maak een verbeterplan en stel voor deze
verbetering doelstellingen vast;
2. Do: voer de verbetering door;
3. Check: meet de resultaten, vergelijk deze met de oorspronkelijke situatie en toets deze
aan de vastgestelde doelstellingen; en
4. Act: voer eventueel (nieuwe) aanpassingen door op basis van de gevonden resultaten.
De voorgaande aspecten zijn vertaald in vijf practices. Hierbij zijn er twee practices
gedefinieerd rondom de checkfase (meten en vergelijken). Dit omdat het niet alleen
belangrijk is om de resultaten van de doorgevoerde verbetering vast te stellen, maar ook zal
moeten worden bekeken hoe de resultaten zich verhouden met de uitgangssituatie. De
vergelijking met de uitgangssituatie en de vastgestelde doelstellingen is erg belangrijk,
omdat daarmee kan worden vastgesteld of de doorgevoerde verbeteringen daadwerkelijk
leiden tot meetbaar betere prestaties. De uitkomsten van de checkfase zetten daarmee de
actfase in beweging net zolang tot dat aan alle doelstellingen is voldaan. Door de
doelstellingen - in de tijd - steeds uitdagender te maken, kan de PDCA-cyclus in principe
oneindig door blijven gaan.
De vijf practices bij continu verbeteren zijn:
1. Ketenpartners zoeken op een planmatige wijze (bijvoorbeeld door de toepassing van
Lean) naar verbetermogelijkheden in producten of het processen. Met het planmatige
karakter wordt hierbij gedoeld op het toepassen van een bewezen en gestructureerde
verbetermethodiek. [KSI-vraag 16]
2. Indien er verbetermogelijkheden zijn gevonden, dan worden deze ook doorgevoerd.
Hierdoor worden verbeteringen niet alleen gerapporteerd maar daadwerkelijk in
verbeteractiviteiten omgezet. [KSI-vraag 17]
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3. Het is heel goed mogelijk dat potentiele verbetermogelijkheden uiteindelijk toch niet
blijken te werken. Het resultaat (effect) van de doorgevoerde verbeteringen worden
door de ketenpartners bestudeerd (om van te leren). [KSI-vraag 18]
4. Het resultaat van doorgevoerde verbetering wordt vergeleken met de vastgestelde
doelstelling. Dit is van belang om de relatie tussen de aanpassing het effect te kunnen
vaststellen. [KSI-vraag 19]
5. Is de doelstelling niet behaald, dan zal het team verder moeten zoeken naar nieuwe
verbetermogelijkheden. [KSI-vraag 20]

5. Gezamenlijk monitoren
In (Dainty et al., 2001), (Love et al., 2002), (Kadefors, 2004), (Simatupang & Sridharan,
2005), (Burgess et al., 2006), (Cao et al., 2010) en (Kumar & Nath Banerjee, 2014) wordt
gesteld dat het gebruik van een gezamenlijk monitoringsysteem noodzakelijk en
kenmerkend is voor organisaties die ketensamenwerking toepassen.
Er kunnen twee vormen van monitoring worden onderscheiden; procesmonitoring en
outputmonitoring (Aggenbach et al., 1996). Effectmonitoring is nodig voor controleren en
evalueren op einddoelen. Procesmonitoring (efficieny) volgt de verschillende fasen in de
realisatie van het product of de dienst (in het geval van bouwprojecten van initiatief- tot en
met de beheerfase, zie ook paragraaf 1.1.1).
In de KSI-staan beide vormen centraal in de concretisering van deze activiteit. Het
monitoren van prestaties is belangrijk om daarmee de realisatie van de startegische
doelstellingen (hoofdactiviteit 1 - lange termijn samenwerking) meetbaar te maken. En
hiermee spelen deze meetgegevens tevens een belangrijke rol in de eerder genoemde
PDCA-cyclus.
De bovengenoemde aspecten zijn vertaald in vijf practices. De eerste twee practices gaan
nader in op effectmonitoring; is er een relatie tussen de strategische doelstellingen en de
gehanteerde KPI’s en zijn de effecten in een gezamenlijk monitoring systeem af te lezen73.
Dezelfde aanpak wordt gevolgd voor procesmonitoring; dat de KPI’s zijn gekoppeld met de
strategische doelstellingen en dat de efficiency van het proces in een gezamenlijk
monitoringsysteem is af te lezen. Tot slot wordt stilgestaan bij de vraag of de rapportages
die het monitoringsysteem oplevert ook daadwerkelijk gebruikt worden.

73

Ofwel, is er een koppeling met de strategische doelstellingen van de samenwerking en is het resultaat van de samenwerking in het

gezamenlijke monitoring systeem af te lezen.
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De vijf practices bij gezamenlijk monitoren zijn:
1. Strategische doelstellingen ten aanzien van de samenwerking zijn vertaald in
bijbehorende prestatie-indicatoren (KPI’s). Deze meten vooral de outputperformance
van de samenwerking. In dit proefschrift de effecten op tijd, geld en kwaliteit genoemd.
[KSI-vraag 21]
2. De realisatie van de strategische doelstellingen (het effect) zijn in een gezamenlijk
monitoring systeem af te lezen. Hierdoor kunnen de ketenpartners volgen hoe de effectprestatie van het team zich ontwikkeld. [KSI-vraag 22]
3. De belangrijkste operationele doelstellingen ten aanzien van de samenwerking zijn
vertaald in proces indicatoren (KPI’s). Deze geven vooral de efficiency van het proces
weer. [KSI-vraag 23]
4. De realisatie van de operationele doelstellingen zijn in het gezamenlijk monitoring
systeem af te lezen. Hierdoor kunnen de ketenpartners volgen in welke mate het team
er in slaag efficiënt samen te werken. [KSI-vraag 24]
5. Rapportages uit het monitoring systeem worden door de ketenpartners gezamenlijk
gebruikt bij evaluaties en/of het agenderen van verbeterpunten. Buiten de scores op de
belangrijkste KPI’s geven de onderliggende rapportages extra inzicht in mogelijke
verklaringen van de sterke- en zwakke punten in het proces. [KSI-vraag 25]
Belangrijk bij het hebben van een gezamenlijk monitoringsysteem, is dat het
monitoringsysteem ‘gedragen’ wordt, dat het de juiste KPI’s bevat, dat de rapportages
leesbaar en inzicht geven in mogelijke verbetergebieden. Deze aspecten zijn echter ook
reeds - meer in algemene zin - in hoofdactiviteit 2 (‘informatie delen’) in kaart gebracht en
worden daarom hier niet nogmaals (maar dan specifiek voor proces- en prestatie
monitoring) in kaart gebracht.

6. Gezamenlijk incentive systeem
In (Bennet & Jayes, 1998), (Dainty et al., 2001), (Mentzer et al., 2001), (Love et al., 2002),
(Kadefors, 2004), (Barratt, 2004), (Simatupang & Sridharan, 2005), (Cao et al., 2010),
(Anbanandam et al., 2011), (Gruis et al., 2013) en (Kumar & Nath Banerjee, 2014) wordt
gesteld dat een van de belangrijke activiteiten bij ketensamenwerking, het gebruik van een
gezamenlijk incentive systeem is. Middels een dergelijk (formeel) systeem worden risico’s,
opbrengsten en winsten tussen partners in de keten gedeeld.
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Gezamenlijke incentive systemen74 komen - op basis van eigen waarneming - in de
Nederlandse bouwsector nog maar weinig voor. Het gevolg van het gemis van dergelijke
gezamenlijke incentive systemen lijkt mede te leiden tot gedrag wat goed is voor de
individuele organisatie (de zogenaamde suboptimalisatie), maar slecht is voor de keten
(geen systeemoptimalisatie). Incentive systemen lijken dan ook gedrag van partijen te
beïnvloeden. In (Love et al., 2011) wordt gesteld dat een incentive mechanisme leidt tot
positief en constructief gedrag indien partijen het gevoel hebben dat er meer gelijkheid
tussen partijen ontstaat bij het verdelen van de lusten en de lasten tijdens de
samenwerking.
In (Hosseinian & Carmichael, 2014) wordt gesteld dat het delen van financiële risico’s van
een bouwproject door middel van een ‘sharing arrangement’ zowel de opdrachtgever als de
opdrachtnemer aanmoedigt om gezamenlijk de kosten en de doorlooptijd te reduceren en
de efficiency te verhogen. Hierbij worden individuele ketenspelers pas beloond (of gestraft)
indien de gezamenlijke doelstellingen (zie hoofdactiviteit 1) zijn behaald (of niet).
In (Kandel & Lazear, 1992) en (Vyrastekova et al., 2006) wordt gesteld dat het van belang is
dat het aantal partners dat in het incentive systeem meedeelt klein is. Hierdoor blijft sociale
controle (tussen de partners) mogelijk en wordt het risico op freerider75 gedrag
geminimaliseerd (Hazeu, 2007). In (Twisk et al., 2005) wordt verder gesteld dat draagvlak en
betrokkenheid van de individuele partners bij de implementatie van gezamenlijke incentive
systemen van groot belang is.
Op basis van het voorgaande wordt nader geconcretiseerd welke kenmerkende activiteiten
horen bij het gebruik van een ‘gezamenlijk incentive systeem’. Hierin staat de koppeling van
het incentive systeem met het realiseren van de strategische doelstellingen, de acceptatie
van het systeem, de acceptatie van de verdeelsleutel, het effect van het gezamenlijk
incentive systeem (namelijk het voorkomen van suboptimalisatie) centraal.
De vijf practices die horen bij een gezamenlijk incentive systeem zijn:
1. De realisatie van de strategische doelstellingen ten aanzien van de samenwerking staan
centraal in het gezamenlijke incentive systeem. Hiermee wordt het succes van de keten
(en daarmee de bonus of malus) afgemeten aan de mate waarin de strategische
doelstellingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd. [KSI-vraag 26]
2. Er wordt gewerkt aan het creëren van draagvlak voor het gebruik van een gezamenlijk
incentive systeem. Het incentive systeem dient door alle betrokken ketenpartners te
worden ondersteund. Het is een directe uiting van het principe samen uit samen thuis.
Iedere betrokken partner moet hier achter staan. [KSI-vraag 27]
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In de Nederlandse bouwpraktijk veelal Dynamisch Verdienmodel genoemd, zie de rapportage van het Platform Ketensamenwerking

Zuid http://www.eestum.eu/pubmenu/archief-documenten/rapporten/samen-optrekken-samen-succes [Geopend op 16 Augustus 2014]
75

Freerider-gedrag; dit is de mogelijkheid dat actoren zich economische baten weten toe te eigenen zonder dat ze in de kosten meedelen,

of dat ze gegeven een bepaalde bate hun inspanningen of andere kosten proberen te minimaliseren. Het freerider-probleem doet zich o.a.
voor bij teamproductie.
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3. De inrichting van het incentive systeem heeft draagvlak nodig bij de betrokken partners
met betrekking tot de verdeling van de winsten, kosten, risico’s (de verdeelsleutel). Het
verdeelmodel maakt alle betrokken partners aandeelhouder van het resultaat. De
verdeelsleutel die wordt toegepast moet voor alle betrokken partners recht doen aan de
inbreng die is gedaan. Ook de verdeling van de lusten en de lasten zal door de partners
zelf moeten worden vastgesteld; het maakt de waarde van de samenwerking namelijk
tastbaar door ‘bonussen’ of ‘malussen’ toe te passen. [KSI-vraag 28]
4. Het incentive systeem dient partners te stimuleren om elkaar te helpen bij de realisatie
van gezamenlijke doelstellingen. Dit uit zich in onderlinge ondersteuning van de
ketenpartners van elkaars werk, met als doel om daarmee de totale prestatie op een zo
hoog mogelijk niveau te krijgen. Problemen bij een ander in de schoenen schuiven - in
plaats van die samen proberen op te lossen - zou daarmee steeds minder vaak moeten
voor komen. [KSI-vraag 29]
5. Het incentive systeem wordt bij ieder nieuw project ingezet en leidt tot geaccepteerde
‘beloningen’ of ‘straffen’. Ook het incentive systeem zal een periode van gewenning en
verbetering vergen. Partners volharden in de toepassing van het systeem, passen het bij
ieder project opnieuw toe en bewaken gezamenlijk de acceptatie van het systeem. [KSIvraag 30]
Het incentive systeem is het sluitstuk van alle beschreven hoofdactiviteiten; ofwel als de
voorgaande activiteiten op de ‘juiste’ wijze worden ingevuld dan zou dit moeten leiden tot
de realisatie van de beoogde prestaties. Het incentive systeem voor de keten komt dan
vervolgens tot een uitkering aan alle betrokken teamleden die uiteindelijk een stuk
aantrekkelijker zou moeten zijn dan als de teamleden individueel in de markt zouden
opereren. Het doorvragen op die aspecten (bijvoorbeeld: is een gezamenlijk incentive
systeem van meerwaarde ten opzichte van de traditionele individuele incentive systemen)
had daarbij voor de hand gelegen. Toch is hier specifiek gekozen om zoveel mogelijk focus te
leggen op de acceptatie en werking van het incentive systeem zelf en - van groot belang - of
het daadwerkelijk de onderlinge samenwerking verbetert (elkaar helpen om gezamenlijk
beter te worden).
Zoals in het begin van deze paragraaf reeds is aangegeven is het gebruik van de zes
hoofdaspecten zo goed mogelijk onderbouwd op basis van een uitgebreide literatuurstudie.
Ook de onderliggende deelaspecten per hoofdactiviteit zijn onderbouwd op basis van de
literatuur. De beschreven hoofdactiviteiten en de bijbehorende deelaspecten worden in
paragraaf 5.3. omgezet in een meetinstrument om de KSI-score te kunnen berekenen. Met
behulp van de KSI-score is vast te stellen in welke mate daadwerkelijk invulling is gegeven
aan de onderliggende principes van ketensamenwerking.
In de hiernavolgende paragraaf 3.7. worden de prestaties op tijd, geld en kwaliteit nader
gedefinieerd. In paragraaf 3.8 wordt theoretisch onderbouwd waarom die toepassing van
ketensamenwerking leidt tot verbeterde prestaties.
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3.7. Definitie van prestaties op tijd, geld en kwaliteit
In dit proefschrift wordt regelmatig gesproken over betere prestaties op de dimensie tijd,
geld en kwaliteit. Met behulp van de genoemde databases in de inleiding van hoofdstuk 3,
is gezocht naar rapporten, onderzoeken, artikelen en publicaties die in de titel,
samenvatting of zoeksleutels de termen ‘definitie doorlooptijd’, ‘definition throughput
time’, ‘definitie begroting’, ‘definitie budget’, ‘definitie kosten’, ‘definitie kwaliteit’ of
‘definition quality’ bevatte. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de Nederlandse
bouwpraktijk werden zoveel mogelijk Nederlandse definities gebruik.
3.7.1. Definitie van de prestatie op de dimensie ‘tijd’
Met ‘tijd’ wordt in dit proefschrift doorlooptijd bedoeld; doorlooptijd wordt hierbij
gedefinieerd als de tijd die zit tussen het plaatsen van een order (door een klant) en het
moment waarop het gevraagde product of dienst geleverd wordt. Dit sluit aan op de
definitie in (Wamelink et al., 2007) waarbij doorlooptijd wordt gedefinieerd als de tijd die
nodig is om een woningbouw project te voltooien. De doorlooptijd hangt daarbij af van het
moment dat partijen starten met de samenwerking. Is dat bijvoorbeeld vanaf de
ontwerpfase, dan is de doorlooptijd tot voltooiing langer dan als partijen vanaf de bouwfase
starten met samenwerken.
Om de prestaties op de factor ‘tijd’ te kunnen meten, wordt steeds de geplande en de
gerealiseerde doorlooptijd op projectniveau vergeleken. Vervolgens wordt het verschil
tussen de gebruikte en afgesproken tijd (als % van de afgesproken tijd ) vastgesteld. Deze
score wordt de prestatie op de dimensie ‘tijd’ genoemd.
In het onderhavige onderzoek wordt onderzocht of projecten in ketensamenwerking beter
presteren op de dimensie tijd, dan traditioneel uitgevoerde projecten. Hierbij is onderzocht
of projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd eerder (dan gepland) worden
opgeleverd dan traditioneel uitgevoerde projecten.
Het zou tevens interessant zijn geweest de absolute doorlooptijden van verschillende
nieuwbouw, onderhoud- en renovatieprojecten te vergelijken. Ten tijde van het onderzoek
waren series van exact dezelfde woningen - voor zover bekend - echter niet beschikbaar.
Hierdoor konden doorlooptijden tussen projecten niet vergeleken worden omdat dat op
vergelijkingsproblemen zou kunnen stuiten. Daarom is er alleen gemeten in welke mate
individuele projecten volgens planning zijn gerealiseerd. Hierbij is de afwijking tussen de
planning en de realisatie vastgesteld. Om een en ander simpel en praktisch te houden wordt
er in de rest van het proefschrift vanuit gegaan dat de relatieve maatstaf een ‘acceptabele’
meeteenheid voor de snelheid van een project is.
Op de dimensie ‘tijd’ had niet alleen voor ‘snelheid’ maar ook voor ‘betrouwbaarheid’
gekozen kunnen worden. Met betrouwbaarheid had dan in kaart kunnen worden gebracht
of partijen binnen de afgesproken tijd leveren. Daarbij zou de realisatie van de planning in
kaart worden gebracht en afwijkingen daarvoor zouden als ‘negatieve score’ worden
geïnterpreteerd. De keuze om de snelheidsmaatstaf als uitgangspunt te nemen, hangt
samen met de onderzoeksvragen (zie paragraaf 2.2.2.) die beantwoord dienen te worden
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3.7.2. Definitie van de prestatie op de dimensie ‘geld’
Indien in dit proefschrift gesproken wordt over de prestatie op de dimensie geld, dan is dat
gedefinieerd als het verschil tussen het contractueel vastgelegde bedrag (begroting)
waarvoor de bouwer met de opdrachtgever76 heeft afgesproken het werk te zullen
realiseren en het werkelijk benodigde bedrag (de realisatie kosten).
In de bouwsector wordt vaak gerekend met de zogenaamde stichtingskosten. Dit zijn de
totale kosten voor de bouw van bijvoorbeeld een woning. Inrichtingskosten en grondkosten
(zeker als de grond niet in het bezit is van de bouwondernemer) vallen daar meestal buiten.
De stichtingskosten bestaan dan ook meestal uit de bouwkosten, het architecten
honorarium, rentekosten, legeskosten, advieskosten, et cetera (dus alle kosten die komen
kijken bij de stichting van een woning, zie (Wamelink et al., 2007)).
Om de prestaties op de factor ‘geld’ op projectniveau te kunnen meten, is steeds de
contractueel afgesproken begroting vergeleken met de realisatiekosten. Vervolgens is het
verschil tussen de realisatiekosten en de begroting (als % van de begroting) vastgesteld.
Deze score wordt de prestatie op de dimensie ‘geld’ genoemd.
Zoals reeds voor de dimensie ‘tijd’ is gesteld, zou het ook interessant zijn geweest de
absolute kosten van verschillende nieuwbouw, onderhoud- en renovatieprojecten te
vergelijken. Zoals reeds in paragraaf 3.7.1. beargumenteerd, waren series van exact
dezelfde woningen niet beschikbaar. Derhalve is er vanuit praktisch oogpunt voor de rest
van het proefschrift vanuit gegaan dat de relatieve maatstaf een ‘acceptabele’ meeteenheid
voor de kosten van een project is. De keuze om kosten als uitgangspunt te nemen, hangt
daarbij samen met de onderzoeksvragen (zie paragraaf 2.2.2.) die beantwoord dienen te
worden.
Indien in dit proefschrift wordt gesproken over betere prestaties op de dimensie geld, dan
wordt daarmee bedoeld dat partijen die projecten in ketensamenwerking uitvoeren in staat
zijn geweest projecten tegen lagere kosten te realiseren (ten opzichte van de contractueel
vastgelegde begroting), dan partijen die traditioneel samenwerken.
3.7.3. Definitie van de prestatie op de dimensie ‘kwaliteit’
In deze paragraaf zal nader worden beschreven hoe ‘kwaliteit’ in dit proefschrift wordt
gedefinieerd. Kwaliteit is een containerbegrip dat te pas en te onpas wordt gebruikt. Vele
organisaties profileren zich graag als ‘kwaliteit’ organisaties, zonder dat de term exact
gedefinieerd is. Er zijn vele definities van kwaliteit te vinden (Reeves & Bednar, 1994). In
paragraaf 3.3. is reeds beargumenteerd dat kwaliteit te definiëren is vanuit het
aanbodperspectief of vanuit gebruikersperspectief.
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De begroting wordt vaak gebaseerd op een advies van een kostendeskundige die de opdrachtgever helpt een marktconform budget
vast te stellen.
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1. Kwaliteit vanuit aanbodperspectief: in (Juran & Gryna, 1952) en Feigenbaum (1956)
wordt kwaliteit gedefinieerd als de mate waarin een product aan de
ontwerpspecificaties voldoet (quality of conformance) of de mate waarin een product
een hoge ontwerpkwaliteit heeft (quality of design). Ontwerpkwaliteit wordt uitgedrukt
in de mate waarin ontwerpers in staat zijn op effectieve wijze productspecificaties te
definiëren die leiden tot producten die zonder problemen te produceren zijn.
2. Kwaliteit vanuit gebruikers-/klant perspectief: in (Buzzel & Gale, 1987), (Juran & Gryna,
1988), (Gronroos, 1990) en (Zeithaml et al., 1990) wordt kwaliteit gedefinieerd als de
mate waarin een product of een dienst de verwachtingen van een klant waarmaakt c.q.
overtreft (fitness for use). In deze definitie van kwaliteit is het vooral de eindgebruiker
die bepaalt of er kwaliteit geleverd is. In (Zeithaml et al., 1990) wordt gesteld dat het er
uiteindelijk om gaat dat de eindgebruiker bepaalt of er kwaliteit geleverd is, zowel
kijkend naar het product of de geleverde dienst.
De relatie tussen kwaliteit vanuit aanbod- en gebruikersperspectief is grafisch in figuur 3.5.
weergegeven.

Figuur 3.5: Relatie tussen kwaliteit vanuit klantperspectief en aanbodperspectief.

Uit bovenstaande figuur kan worden afgelezen dat het vanuit gebruikersperspectief
belangrijk is dat de productspecificaties zo goed mogelijk aansluiten bij de verwachtingen
(Zeithaml et al., 1990). Indien de productie volgens specificaties worden gerealiseerd
(quality of conformance) dan is de kans op een hoge klanttevredenheid zeer reëel. Immers,
het product of de dienst voldoet dan aan de verwachtingen van haar klanten of overtreft
deze zelfs.
In dit proefschrift wordt ‘kwaliteit’ vanuit de optiek van de koper/huurder (de gebruiker)
vastgesteld. Hierbij wordt gemeten in welke mate het gerealiseerde product en de
dienstverlening) voldoet aan de verwachting van de eindgebruiker (fitness for use). Ook is
vanuit de optiek van de eindgebruiker in kaart gebracht in welke mate het product conform
specificaties is opgeleverd (quality of conformance).

- 94 -

Concreet wordt hierbij onderzoek gedaan naar:
1. De kwaliteit van de dienstverlening (fitness for use):
Hierbij wordt de tevredenheid over de dienstverlening voor, tijdens en na de uitvoering
van de (nieuwbouw/onderhoud en renovatie) werkzaamheden in kaart gebracht;
2. De (technische) kwaliteit van de woning (fitness for use en quality of conformance):
Hierbij wordt enerzijds de tevredenheid over de woning (bij oplevering) en de
tevredenheid over de woning (9 maanden na de oplevering) en anderzijds de
(technische) kwaliteit van de woning bij oplevering (uitgedrukt in het aantal
oplevergebreken) in kaart gebracht.
De vertaling van kwaliteit in ‘productkwaliteit’ en ‘dienstverleningskwaliteit’ sluit daarbij aan
bij de definities van kwaliteit die voorgaand zijn beschreven en dienen - na het uitvoeren
van metingen - te ondersteunen bij het beantwoorden van de onderzoeksvragen uit
paragraaf 2.2.2.
3.8. Theoretische inbedding van de relatie tussen de concepten
Nu de verschillende concepten zoals die gebruikt worden in het conceptuele model (zie
paragraaf 2.2.3.) gedefinieerd zijn, zal in deze paragraaf op basis van de (academische)
literatuur onderbouwd worden dat het aannemelijk is dat de toepassing van
ketensamenwerking - zowel binnen als buiten de bouwsector - leidt tot verbeterde
prestaties (beter, sneller en goedkoper). Hierbij zal het begrip ‘ketensamenwerking’, zoals
gedefinieerd in paragraaf 3.5. worden gebruikt en zal daarbij niet verder worden ingegaan
op de specifieke wijze waarop de toepassing van de individuele supply chain practices (zie
paragraaf 3.6.), kunnen leiden tot sneller, beter en goedkoper. De reden voor deze keuze is
dat in het conceptueel model (zie paragraaf 2.2.3.), ketensamenwerking als ‘samengesteld
begrip’ is gebruikt en daar niet de zes onderliggende practices nader staan gedefinieerd.
Bovendien zijn, zoals in paragraaf 3.6. beargumenteerd, de zes practices (en de daaruit
voortvloeiende KSI, zie paragraaf 3.6.) uitsluitend bedoeld als verfijnd meetinstrument om
te bepalen in welke mate de principes van ketensamenwerking in de praktijk daadwerkelijk
worden toegepast.
Om het verband tussen ketensamenwerking en de prestaties op de dimensies tijd, geld en
kwaliteit plausibel te maken, is er met een uitgebreide literatuurstudie gestart waarbij
gezocht is naar rapporten, onderzoeken, artikelen en publicaties die in de titel,
samenvatting of zoeksleutels de termen ‘project performance’, ‘supply chain practices’,
’benifits of supply chain management’, ‘supply chain improvements’, ‘supply chain
performance’, ‘impact of supply chain management’, ‘effect of supply chain management’
bevatte.
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De literatuurstudie leverde een veelheid aan artikelen op waarin (Weston & Gibson, 1993),
(La Londe & Masters, 1994), (Inger et al., 1995), (Balsmeier, 1996), (Allnoch, 1997), (Cooke,
1997), (Metz, 1998), (Vokura et al., 1998), (Barrick, 1998), (Bennet & Jayes, 1998),
(Christopher & Ryals, 1999), (Sheridan, 1999), (Stank et al., 1999), (Kaas & Ohl, 2002), (Rajib,
et al., 2002), (Mentzer et al., 2000), (Waller et al., 2000), (Frohlich & Westbrook, 2001),
(McLaren et al., 2002), (Leonard & Cronan, 2002), (Vickery et al., 2003), (Duffy & Fearne,
2004), (Ferdows et al., 2004), (Attaran, 2004), (Evans, 2005), (Khalfan & McDermott, 2006),
(Koufteros et al., 2007), (Chan et al., 2010) en (Vrijhoef, 2011) zowel vanuit de theorie
alsook vanuit empirisch onderzoek, beschrijven in welke mate de toepassing van
ketensamenwerking in zijn algemeenheid maar ook specifiek voor de bouw, leidt tot
verbeterde prestaties.
Analyse van de literatuur leverde een overzicht op van de aard van de
prestatieverbeteringen die aan de toepassing van ketensamenwerking worden
toegeschreven. Per artikel is in kaart gebracht of dat de beschreven prestatiedoorbraken
(wel of niet) uit empirisch onderzoek afkomstig waren. Tevens is geïnventariseerd of de
artikelen (wel of niet) gerelateerd waren aan de bouwsector.
Omdat onderhavig onderzoek inzicht dient te geven in de vraag of ketensamenwerking leidt
tot verbeterde prestaties op de dimensies tijd, geld en kwaliteit, is deze clustering ook
gebruikt bij de categorisering van de beschreven prestatievoordelen; deze staat samengevat
weergegeven in tabel 3.5. In de tabel is tevens de dimensie ‘verbeterde winstgevendheid
van de individueel betrokken organisatie’ toegevoegd. Uit de analyse van de artikelen bleek,
dat naast verbeterde prestaties op tijd, geld en kwaliteit, ook een verbeterde
winstgevendheid van de individueel betrokken organisaties, aan de toepassing van
ketensamenwerking wordt toegeschreven. Hoewel verbeterende winstgevendheid van de
organisatie op zich geen onderdeel van het conceptueel model is, en dus niet van direct
belang is voor het aantonen van de relaties, is deze factor toch meegenomen. Dit omdat
deze expliciet genoemd werd in de artikelen en vanuit dat oogpunt dus een rol speelt bij
ketensamenwerking. Maar vooral ook omdat het indirect wel iets zou kunnen zeggen over
de betere prestaties op het gebied van geld, tijd en kwaliteit. De redenering die daar bij
hoort is dat organisaties door ketensamenwerking op projecten alleen winstgevender
kunnen zijn als ze beter presteren, immers er zijn geen andere directe effecten die de
winstgevendheid op projecten kunnen beïnvloeden. Met andere woorden, wanneer
organisaties door de toepassing van ketensamenwerking meer winstgevend zijn, dan zou
dat (in een soort omgekeerde redenering) kunnen duiden op betere prestatie op het gebied
van geld, tijd en kwaliteit. Omdat dit verband niet rechtstreeks te leggen valt, zal er verder
geen gebruik gemaakt worden van deze bevindingen.
De artikelen in tabel 3.5. zijn gesorteerd op publicatiejaar, zodat in de analyse eveneens kan
worden bekeken of de voordelen van ketensamenwerking (waarover is gepubliceerd)
wellicht in de tijd zijn veranderd. Daarnaast is in de tabel af lezen of de beschreven
verbeteringen gebaseerd zijn op empirisch onderzoek (empirisch ja/nee) en of de
beschreven resultaten wel/niet bouw gerelateerd zijn.
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Om de gegevens zoals weergegeven in tabel 3.5. verder te kunnen analyseren, is gebruik
gemaakt van rij- en kolomsomscores. De rijsomscore geeft aan hoe vaak verbeterde tijd,
geld, kwaliteit of winstgevendheid in de diverse artikelen zijn genoemd als
resultaat van ketensamenwerking. De kolomsomscore geeft aan hoeveel van de
verschillende categorieën, in de diverse artikelen genoemd worden. De grijze kaders geven
aan dat de desbetreffende artikelen de voordelen van ketensamenwerking in de
bouwsector beschrijven.
Tabel 3.5: Overzicht van beschreven prestatieverbeteringen door de toepassing van ketensamenwerking

Kijkend naar de rijsomscore tot en met het jaar 2000, valt op dat de toepassing van
ketensamenwerking vooral werd gezien als leidend tot verbeterde prestaties op tijd, geld en
winstgevendheid en dat er relatief weinig werd gepubliceerd over een verbeterde kwaliteit.
Vanaf het jaar 2000 wordt er in de publicaties over de toepassing van ketensamenwerking
ook steeds meer geschreven op verbeterde prestaties op het gebied van kwaliteit.
Tevens valt op dat de zeven bouwgerelateerde artikelen vooral verbeterde prestaties op de
dimensies tijd, kwaliteit en winstgevendheid beschrijven. Slechts in één artikel worden ook
verbeterde prestaties op de dimensie ‘geld’ beschreven. Dit sluit aan op de beschreven
prestatievoordelen in de acht artikelen die gebaseerd zijn op empirisch onderzoek. Ook in
deze artikelen worden prestatievoordelen op de dimensie ‘geld’ nauwelijks beschreven.
Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de toepassing van ketensamenwerking niet direct
op alle genoemde prestatievelden leidt tot verbeterde prestaties, en dat daar enkele jaren
overheen kunnen gaan voordat dat op alle tijd, geld en kwaliteit dimensies zichtbaar wordt.
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Uit de rijsomscore in tabel 3.5. blijkt dat het merendeel van de artikelen (20) een verbeterde
prestatie door de toepassing van ketensamenwerking op de dimensie tijd, op de voet
gevolgd door betere prestaties op de dimensie geld (13) en kwaliteit (10) te beschrijven.
Ook kan worden afgelezen dat uit de een groot deel van de artikelen (18) blijkt, dat de
toepassing van ketensamenwerking leidt tot een betere winstgevendheid voor individuele
deelnemende organisaties.
Op basis van de analyse van alle artikelen, kan worden geconcludeerd, dat de relatie tussen
ketensamenwerking en verbeterde prestaties op tijd, geld en kwaliteit (en winstgevendheid)
in de literatuur (zeer) breed wordt ondersteund. Deze algemene - op basis van de analyse
van de artikelen - gebaseerde conclusie, staat dan ook centraal in het onderzoek beschreven
in dit proefschrift.
Een aantal belangrijke argumenten die ten grondslag ligt aan de verbeterde prestaties op
tijd, geld en kwaliteit door de toepassing van ketensamenwerking, waarvan sommige eerder
in dit proefschrift zijn genoemd, wordt hiernavolgend nogmaals op een rij gezet:
1. In paragraaf 1.1.1. is onderbouwd dat partijen die normaliter (traditioneel) na elkaar in
het bouwproces een rol spelen, zo vroeg mogelijk in het bouwproces dienen samen
werken omdat daardoor een groot deel van de mogelijke (faal)kosten tegen de laagst
mogelijke kosten voorkomen kunnen worden. Bij ketensamenwerking wordt - in
tegenstelling tot traditionele samenwerkingsverbanden - gewerkt in multidisciplinaire
teams die in een zo vroeg mogelijk stadium samen aan het optimaliseren van de
bouwopgave werken. Hierdoor worden tijdoverschrijdingen, budgetoverschrijdingen en
kwaliteitsproblemen in een zo vroeg mogelijke fase onderkend en nog voor dat zich
grote problemen voordoen, tegen zo laag mogelijke kosten opgelost.
Ketensamenwerking leidt hierdoor tot lagere kosten, minder doorlooptijd, een hogere
kwaliteit en lagere kosten dan traditioneel samenwerken.
2. Zoals in paragraaf 3.3. is beschreven kennen bouwprojecten hoge faalkosten doordat er
onvoldoende geïnvesteerd wordt in controlkosten (en vooral preventiekosten) door
traditionele samenwerkingsverbanden. Om de relatie tussen controlkosten, kwaliteit en
de impact op faalkosten uit te drukken, ontwikkelde Feigenbaum (1956) het ‘total cost
of quality’ concept. In dit concept wordt gesteld dat; als organisaties investeren in
preventie en evaluatie daardoor de kwaliteit verbetert en de faalkosten dalen (zie
paragraaf 3.3.). Bij ketensamenwerking wordt er - meer dan bij traditioneel
samenwerken - geïnvesteerd in preventiekosten (bijvoorbeeld door uitwisseling van
informatie, opleiding, training). Volgens Feigenbaum (1956) leidt een investering in
preventiekosten (en dus in hogere ‘control’ kosten), tot een hogere kwaliteit. Een
hogere kwaliteit leidt tot lagere faalkosten (en lagere totale kwaliteitskosten). Er kan dan
ook worden gesteld dat de toepassing van ketensamenwerking (in een sector met
oplopende faalkosten, zie paragraaf 1.1.) leidt tot lagere kosten en een hogere kwaliteit
dan traditioneel samenwerken.
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3. In (Lambert et al., 1998), (Barratt, 2004), (Li et al., 2005), (Lenny Koh et al., 2007),
(Fawcett et al., 2008) en (Vrijhoef, 2011) wordt gesteld dat ketensamenwerking en
continu verbeteren onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dit sluit aan op de
bevindingen in paragraaf 3.6. waarin de zes kenmerkende activiteiten van
ketensamenwerking, met behulp van de KSI-zijn beschreven. Al in de vroege Lean
literatuur wordt duidelijke dat er binnen Lean een andere relatie is met toeleveranciers
dan traditioneel het geval is, zie (Womack et al., 1991). Deze relatie past uitstekend bij
wat tegenwoordig ketensamenwerking wordt genoemd (lange termijn, wederzijds
vertrouwen, elkaar helpen te verbeteren etc.). De lean filosofie is erop gericht om op
continue basis niet waarde toevoegende activiteiten op te sporen en te elimineren
(continu verbeteren). In (Eriksson, 2010) wordt gesteld dat continu verbeteren leidt tot
producten en diensten die steeds beter, sneller en goedkoper worden.
4. Ketensamenwerking maakt gebruik van de principes van sociale innovatie. Onder sociale
innovatie wordt een vernieuwing van de wijze waarop het werk in ondernemingen is
georganiseerd, en wel op een zodanige wijze dat zowel arbeidsproductiviteit als
kwaliteit van de arbeid daarmee gebaat zijn. Dit uit zich in platte organisaties, andere
incentive systemen en intensieve samenwerking in de keten. In (Volberda, 2012) wordt
gesteld dat organisaties die met sociale innovatie bezig zijn, 27% meer rendement
maken en 19% meer omzet realiseren. Sociale innovatie gaat vooral om de
betrokkenheid van de mensen op de werkvloer, het betrekken van de externe
stakeholders, de commitment van de leiding ten aanzien van de te realiseren
verbeteringen. Deze aspecten liggen allemaal in het verlengde van de KSI-practices (zie
paragraaf 3.6.), en hebben tot doel om tot product- en procesinnovaties te komen, wat
leidt tot verbeterde prestaties (beter, sneller en goedkoper) dan traditioneel
samenwerken.
5. Bij ketensamenwerking gaat het om langdurig project-ongebonden samenwerken (zie de
definitie van ketensamenwerking in paragraaf 3.5). Hierdoor wordt het mogelijk de
leercurve (zie paragraaf 1.1.2.) over projecten heen te laten werken (Zangwill & Kantor,
1998). De prestatieverbeteringen door de toepassing van de leercurve, worden
veroorzaakt doordat ontwerpfouten worden ontdekt en gecorrigeerd, de productiewijze
wordt verbeterd zodat er minder arbeid en materialen nodig zijn en partijen (teams)
steeds beter op elkaar ingespeeld raken. Door de langdurige samenwerking tussen
organisaties wordt het mogelijk verschillende medewerkers gezamenlijk te laten werken
aan het verbeteren van producten en processen, zodat de integrale kosten verlaagd
kunnen worden en de kwaliteit verbeterd. Ketensamenwerking leidt hierdoor tot lagere
kosten en een hogere kwaliteit dan traditioneel samenwerken.
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6. Zoals in de inleiding van het proefschrift beschreven bestaat er veel wantrouwen tussen
partijen in de traditionele bouwsector. Het gemis aan vertrouwen tussen partijen heeft
er toe geleid dat de sector steeds verder gejuridiseerd is (Chao-Duivis & Wamelink,
2013). Door de toepassing van de principes van ketensamenwerking, waarbij partijen
langdurig project overschrijdend samenwerken, wordt het mogelijk elkaar goed te leren
kennen. De ervaringen die partijen in de samenwerking met elkaar op doen wordt
daarbij meegenomen naar de toekomst. Bovendien blijkt dat als partijen weten dat ze
elkaar blijven tegenkomen, de verleiding om elkaar te ‘bedonderden’ afneemt (Axelrod
& Hamilton, 1984). Dit betekent dat als partijen elkaar leren kennen en beter op elkaar
ingespeeld raken, de risico’s in de samenwerking afnemen, het vertrouwen in elkaar
toeneemt, partijen ‘problemen’ onderling eerder uitspreken en zelf oplossen (zie tevens
paragraaf 3.6, KSI) waardoor de ‘juridische’ kosten en afstemmingsverliezen dalen.
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4. Onderzoeksopzet
In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze de empirische cyclus is gevolgd bij het
uitvoeren van het onderhavige onderzoek (zie hoofdstuk 2). De empirische cyclus beschrijft
vijf fasen (zie figuur 4.1.) die voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek doorlopen
dienen te worden (Groot, 1994).

Figuur 4.1. Empirische cyclus. Bron: (Groot, 1994)

Hiernavolgend volgt een korte toelichting op iedere fase en een verwijzing naar de
hoofdstukken in dit proefschrift die invulling geven aan die desbetreffende fase. Hierdoor
wordt duidelijk dat alle stappen uit de empirische cyclus gevolgd zijn. In dit hoofdstuk
worden de weergegeven fasen alleen uitgewerkt indien deze niet in een van de andere
hoofdstukken in dit proefschrift beschreven zijn.
4.1.

Observatie en inductie

In de observatiefase wordt het kennisprobleem vastgesteld en eventueel exploratief
onderzoek uitgevoerd om het gesignaleerde probleem te verkennen en globaal in kaart te
brengen. In hoofdstuk 1 (achtergrond en aanleiding) van dit proefschrift is reeds uitgebreid
toegelicht wat het kennisprobleem is dat onderzocht wordt en welk exploratief onderzoek77
daarbij is uitgevoerd om het gesignaleerde probleem verder te verkennen en in kaart te
brengen.
In de inductiefase wordt een theorie ontwikkeld op basis van de situatie die onderwerp van
onderzoek is. Tevens wordt er een beginnende verklaring ontwikkeld voor het te
onderzoeken probleem. Bij inductieve redeneringen wordt uitgegaan van een eindig aantal
feiten, waar een algemene conclusie aan verbonden wordt.

77

Hierbij moet vooral gedacht worden aan de ronde tafelbijeenkomsten, de discussies die gevoerd zijn bij de bijeenkomsten van het

platform ketensamenwerking en de bestudering van de reeds aanwezige literatuur rondom de faalkosten problematiek in de Nederlandse
bouw.
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De aspecten die van belang zijn in de inductiefase werden in hoofdstuk 1 (achtergrond en
aanleiding) van dit proefschrift beschreven. Niet alleen werd in dat hoofdstuk een aantal
mogelijke verklaringen gegeven voor het ontstaan van faalkosten, maar werd tevens gesteld
dat het gemis aan ketensamenwerking door corporaties en bouwondernemers bij het
uitvoeren van nieuwbouw, onderhoud en renovatie projecten daarvan een belangrijke
oorzaak zou kunnen zijn.
4.2.

Deductie

In de deductiefase worden vanuit de geconstrueerde theorie, hypothesen ontwikkeld om
daarmee naar de feiten te kijken. Hierbij wordt de theorie naast de werkelijkheid gelegd.
Om de werkelijkheid in kaart te kunnen brengen dient onderzoeksmateriaal verkregen te
worden. In hoofdstuk 2 (management- en onderzoeksprobleem) zijn de hypothesen
ontwikkeld en is het conceptuele model beschreven dat in het onderzoek centraal staat.
In dit proefschrift is gebruik gemaakt van kwantitatief onderzoek om zoveel mogelijk data te
vergaren die nodig was om uitspraken te kunnen doen over de houdbaarheid van de
geformuleerde hypothesen (Baarda & De Goede, 2006). De onderliggende argumenten om
voor deze onderzoekvorm te kiezen en de consequenties die dat heeft voor de ontwikkeling
en inzet van de diverse meetinstrumenten, zijn uitgebreid beschreven in hoofdstuk vijf.
In deze paragraaf wordt een nader overzicht gegeven van de onderzoeksgroep, de
onderzoekaanpak, de onderzoekstatistieken en de (statistische) analyses die in de
deductiefase zijn uitgevoerd.
1. Unit of analyse
Om de relatie tussen de toepassing van ketensamenwerking en de prestaties op tijd, geld en
kwaliteit te onderzoeken bij de nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen, was de
unit van analyse ‘bouwprojecten’. Hierbij werden de resultaten van projecten uitgevoerd in
ketensamenwerking vergeleken met projecten die niet in ketensamenwerking (ofwel
traditioneel) waren uitgevoerd.
In de definitie van ketensamenwerking (paragraaf 3.5.) wordt gesteld dat het hierbij gaat
om projectongebonden samenwerking. Het was echter - ten tijde van de start van het
onderhavige onderzoek - niet mogelijk om partijen te vinden die reeds meerdere projecten
gezamenlijk in ketensamenwerking hadden uitgevoerd. Ten tijde van de start van het
onderzoek bevond de toepassing van ketensamenwerking zich namelijk nog in de
‘kinderschoenen’ (zie tevens paragraaf 1.3).
Uit praktische overwegingen is ervoor gekozen om op zoek te gaan naar zoveel mogelijke
partijen die één of meerdere projecten traditioneel of in ketensamenwerking hadden
uitgevoerd om daarvan de geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit vast te stellen. Op
deze wijze werd het mogelijk een vergelijking te maken tussen de geleverde prestaties op
tijd, geld en kwaliteit van projecten die traditioneel ofwel in ketensamenwerking waren
uitgevoerd.
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2. Onderzoeksgroep
Om de prestaties op tijd, geld en kwaliteit te kunnen bepalen is bij drie groepen onderzoek
gedaan, te weten corporaties, bouwondernemers en gebruikers (huurders of kopers). Met
behulp van de controllers of projectleiders van corporaties werden de prestaties op tijd en
geld verzameld. Corporaties waren voor deze data de logische onderzoeksgroep omdat daar
de begroting en realisatie op de dimensie tijd en geld op projectniveau werd geregistreerd.
Eindgebruikers waren de meest logische partij om te kunnen bepalen of de verwachtingen
inzake de kwaliteit van de dienstverlening alsook de kwaliteit van de woning werden
waargemaakt78. In paragraaf 5.1. is de onderzoeksgroep uitgebreid beschreven.
3. Steekproefomvang
Bij het bepalen van de omvang van de benodigde steekproef spelen heterogeniteit en
nauwkeurigheid een belangrijke rol. Hoe groter de heterogeniteit, hoe groter de kans op
variatie en hoe groter de benodigde steekproef. Hetzelfde kan worden gezegd over
nauwkeurigheid (De Pelsmacker & Van Kerkhove, 2007). Zoals in paragraaf 5.1. is
beschreven, hebben alle corporaties en bouwondernemers in Nederland de mogelijkheid
gekregen projecten gratis te laten onderzoeken. Alle projecten die gemeld zijn, zijn dan ook
- zonder een steekproef te nemen - onderzocht. In paragraaf 7.1.1. wordt weergegeven hoe
de onderzoeksgroep is opgebouwd.
4. Wijze van onderzoek
Bij het uitvoeren van het onderhavige onderzoek is gebruik gemaakt van enquêtes
(meetinstrumenten op de dimensies tijd, geld en kwaliteit) die via internet ontsloten waren.
De infrastructuur en de enquêtes die hiervoor ontwikkeld werden, zijn uitgebreid in
paragraaf 5.1. en 5.2 beschreven. Tevens is daarbij aangegeven op welke wijze de tijd, geld
en kwaliteit data verzameld is.
5. Kwaliteit meetinstrumenten
Omdat er bij de start van het onderzoek geen betrouwbare en gevalideerde
meetinstrumenten beschikbaar waren om over alle dimensies van tijd, geld en kwaliteit
metingen uit te voeren, moesten er deels nieuwe meetinstrumenten ontwikkeld worden
(zie paragraaf 5.2.). De ontwikkeling van nieuwe (of aanpassingen van bestaande)
meetinstrumenten is in twee stappen uitgevoerd:


Ten eerste is uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd (zie hoofdstuk 3) om daarmee
de items in kaart te brengen op basis waarvan de meetinstrumenten ontwikkeld konden
worden. Door dit op basis van uitgebreid literatuuronderzoek te doen werd de
validiteit79 van de meetinstrumenten zo goed mogelijk gewaarborgd.

78

Deze data werd aangeleverd door bouwers of corporaties.

79

Met validiteit wordt bedoeld dat er gemeten wordt wat de onderzoekers wilden vaststellen.
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Vervolgens zijn de meetinstrumenten voorgelegd aan corporaties, bouwondernemers en
kopers/huurders. De instrumenten om de prestaties op tijd, geld en kwaliteit te meten
zijn voorgelegd aan een groep corporaties, bouwondernemers en huurders/kopers om
te controleren of er nog belangrijke vragen misten, of de vragenlijst duidelijk en
begrijpelijk was en of de verschillende vragen op de juiste manier geclusterd waren
(bijvoorbeeld naar fasen in het bouwproces).

Alle op- en aanmerkingen zijn meegenomen in de eindversies van de verschillende
meetinstrumenten. Dit moest de betrouwbaarheid en validiteit van de instrumenten verder
verbeteren.
4.3.

Toetsen

In de toetsfase wordt onderzocht of de theorie inderdaad klopt met de werkelijkheid. De
theorie wordt dan geverifieerd of gefalsificeerd: de theorie klopt (verificatie) of klopt niet
(falsificatie). Hiernavolgend volgt een beschrijving van de verschillende toetsen die in het
kader van het onderzoek zijn uitgevoerd. Voor alle uitgevoerde toetsen in het onderhavige
proefschrift geldt, dat er gekozen is voor een betrouwbaarheid van 95% en een
significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Een uitgebreide beschrijving van de resultaten van
de toetsen zijn terug te vinden in hoofdstuk zes.
1. Toets op normaliteit (Levene’s test)
Onderzocht is of de datapunten die relevant zijn voor alle hiernavolgende analyses, op een
normale manier verdeeld zijn. De achterliggende reden voor het uitvoeren van deze test is
dat een aantal statistische analyses alleen mag worden uitgevoerd als beide variabelen een
normale verdeling volgen en beide variabelen een gelijke variantie hebben.
De hypothese die met Levene’s test getoetst wordt is:
-

H0 (nulhypothese): De varianties tussen de groepen is gelijk
H1 (alternatieve hypothese): De varianties tussen de groepen is niet gelijk

Bij het uitvoeren van Levene’s test is een betrouwbaarheid van 95% gekozen, die
correspondeert met een p-waarde van 0,05. Levene’s test is niet significant als de
waarde van het significantieniveau groter is dan 0.05. Bij een significantieniveau groter dan
0.05 wordt de H0 niet verworpen en dat betekent dat er sprake is van gelijke variantie (Hair
et al., 2010).
Op basis van de uitgevoerde testen (zie bijlage 4) blijken alle variabelen bij benadering een
normale verdeling te hebben (zie tevens de histogrammen in bijlage 4). Dit betekende dat
alle hiernavolgend beschreven analyses uitgevoerd konden worden.
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2. Independent sample t-test
Na het uitvoeren van Levene’s test, is onderzocht of er een significant verschil bestaat
tussen de resultaten die zijn behaald in projecten die traditioneel of in ketensamenwerking
zijn uitgevoerd. Hierbij wordt naar het significantieniveau van de independent sample t-test
gekeken. Een significantieniveau van minder dan 0,05 betekent dat er een significant
verschil bestaat tussen de resultaten in de twee onderzochte groepen. Als dit het geval is
wordt er gesproken van een significant verschil op een 0,05 significantieniveau. Een
significantieniveau van tussen 0,10 en 0,05 betekent dat er een zwak significant verschil
bestaat tussen de twee onderzochte groepen80.
Er moet worden opgemerkt dat er een nadrukkelijk verschil bestaat tussen ‘praktische
significantie’ en ‘statistische significantie’. Een klein verschil met veel data kan al gauw als
statistisch significant worden betiteld, terwijl een groot verschil met weinig data al gauw als
niet significant kan worden betiteld. Er zal in dit onderzoek niet alleen gekeken worden naar
statisch significante verschillen maar tevens naar de praktische significantie daarvan81. Bij
statistisch significante verschillen is het (bijna) zeker dat er een verschil is tussen
bijvoorbeeld twee groepen. Met praktische significantie wordt bedoeld dat het verschil dat
gevonden is, groot genoeg dient te zijn om betekenis te hebben. De interpretatie van de
praktische significantie van de uitkomsten is subjectief en bijvoorbeeld afhankelijk van de
context waarin het onderzoek wordt uitgevoerd.
In het onderzoek zijn data verzameld van projecten die traditioneel en in
ketensamenwerking zijn uitgevoerd. Om het verschil in de gerealiseerde prestaties op tijd,
geld en kwaliteit te kunnen bepalen is een t-test uitgevoerd (Hair et al., 2010). De
independent sample t-test is geschikt om twee groepen met elkaar te vergelijken. De eerste
groep bestond uit projecten die traditioneel (niet in ketensamenwerking) waren uitgevoerd
en de tweede groep bestond uit projecten die in ketensamenwerking waren uitgevoerd (zie
paragraaf 6.2 en bijlage 4).
Bij het uitvoeren van de t-test is het wenselijk gebleken om tweezijdig te toetsen. Hoewel er
op basis van het uitgevoerde literatuuronderzoek een vermoeden bestond dat de
toepassing van ketensamenwerking zou resulteren in betere prestaties dan traditioneel (zie
paragraaf 3.8.), kan uit de verzamelde data uit de Nederlandse bouwpraktijk ook blijken dat
het verband wellicht tegenovergesteld is. Daarnaast zijn verbanden die eenzijdig worden
getoetst eerder significant dan verbanden die tweezijdig zijn getoetst (Hair et al., 2010). Om
alle schijn te voorkomen dat de conclusies van het onderhavige onderzoek gemanipuleerd
worden, is er derhalve voor gekozen tweezijdig te toetsen.
Aangetoond diende te worden of projecten uitgevoerd in ketensamenwerking beter
presteerden dan projecten die traditioneel waren uitgevoerd, kijkend naar de aspecten tijd,
geld, kwaliteit van de dienstverlening en kwaliteit van de woning zowel in de nieuwbouw
alsook bij onderhoud en renovatieprojecten.

80
81

Dit wordt ook wel zwak-significant met een 0,10 significantieniveau genoemd.
Hierover meer in hoofdstuk 7.
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De hypothese die per tijd, geld en kwaliteit aspect getoetst is, kan als volgt worden
gedefinieerd:
-

H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil op de aspecten tijd, geld en kwaliteit (van de dienstverlening en de
kwaliteit van de woning) tussen traditioneel uitgevoerde nieuwbouwprojecten en
projecten uitgevoerd in ketensamenwerking.

-

H1 (alternatieve hypothese):
Er is wel verschil op de aspecten tijd, geld en kwaliteit (van de dienstverlening en de
kwaliteit van de woning) tussen traditioneel uitgevoerde nieuwbouwprojecten en
projecten uitgevoerd in ketensamenwerking.

Om te onderzoeken of er wellicht ook andere onafhankelijke variabelen van invloed zouden
kunnen zijn op eventuele prestatieverschillen tussen projecten, is er tevens een analyse
verricht om het verschil tussen grote (meer dan 50 woningen) en kleine projecten (kleiner of
gelijk dan 50 woningen) te onderzoeken82. Er is ook nog bekeken of het aantal projecten dat
partijen gezamenlijk in ketensamenwerking hebben uitgevoerd, van invloed zou kunnen zijn
op de gerealiseerde prestaties. Maar daarvoor bleek onvoldoende betrouwbare data
beschikbaar om dat verband te kunnen toetsen.
3. Factor- en correlatie analyse
In dit proefschrift is gekozen om met behulp van factor- en correlatieanalyses de
betrouwbaarheid van het meetinstrument, dat is ingezet om de prestatie op de dimensie
‘kwaliteit’ te meten, vast te stellen. Een dergelijke analyse is niet uitgevoerd voor het
meetinstrument dat is ingezet om de prestaties op ‘tijd’ en ‘geld’ te meten. Beide
meetinstrumenten bestonden slechts uit enkele vragen en de gestelde vragen (zie paragraaf
5.2.2.) waren de gebruikelijke aspecten op basis waarvan in de sector werd vastgesteld of
projecten binnen tijd en budget waren uitgevoerd of niet (zie tevens paragraaf 3.7.1. en
3.7.2.)
De factoranalyses zijn uitgevoerd om te bepalen of de vragen binnen een vraagblok83
van het meetinstrument bij elkaar passen door in kaart te brengen of dat er een verdeling in
groepen zichtbaar werd. Indien dit laatste het geval was, zouden er achterliggende factoren
van invloed kunnen zijn (Hair et al., 2010). Een factorscore (waarde) van 0 geeft aan dat de
analyse geen betrouwbare factor oplevert. Een waarde dicht bij 1 geeft aan dat de analyse
een betrouwbare factor oplevert. In paragraaf 6.3 worden de resultaten van de
factoranalyse verder toegelicht.
In (Kaiser, 1974) en (Hutcheson & Sofroniou, 1999) wordt gesteld dat waarden vanaf 0,5 en
0,7 ‘acceptabel’ zijn, dat waarden tussen 0,7 en 0,8 ‘goed’ zijn en waarden tussen 0,8 en 0,9

82

De grens van 50 woningen is bepaald door de omvang van alle beschikbare projecten te middelen. De grens kwam hierbij op ca. 50

woningen uit.
83

Zie bijvoorbeeld de vragen binnen het vraagblok ‘de orientatiefase’, bijlage 2.
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‘fantastisch’ zijn en waarden boven de 0.9 ‘superieur’ zijn. In dit proefschrift is de
grenswaarde op 0,5 gezet. De consequentie hiervan is dat vragen die een lagere factorscore
dan 0,5 opleveren in principe niet in eenzelfde vraagblok thuishoren.
De correlatieanalyses zijn uitgevoerd om de gemiddelde uitkomsten van de ervaringsvragen
uit een vraagblok te vergelijken met de gevraagde overall rapportcijfers van ieder vraagblok
(Hair et al., 2010). Ofwel, het gemiddelde van de ervaringsvragen uit een vraagblok worden
vergeleken met de (gevraagde) overall rapportcijfers van ieder vraagblok. De gedachte is dat
er een samenhang zou moeten bestaan tussen de hoogte van de gemiddelde
ervaringsscores versus de hoogte van het gegeven rapportcijfer per vraagblok. Zou dit
verband niet gevonden worden, dan ontbreken er wellicht vragen die het verschil zouden
kunnen verklaren
Door het uitvoeren van een lineaire correlatietoets tussen twee variabelen kan een
correlatiecoëfficiënt worden berekend. Deze coëfficiënt ligt tussen -1 en +1, waarbij -1
betekent dat een sterk negatief (lineair) verband is tussen de twee variabelen (als de ene
groter is dan is de ander kleiner en andersom), en +1 dat er een sterk positief (lineair)
verband is (beide variabelen zijn samen groot of samen klein). Een correlatiecoëfficiënt dicht
bij 0 duidt er op dat er geen verband is tussen de twee variabelen. In paragraaf 6.4. worden
de resultaten van de correlatieanalyse verder toegelicht.
4. Regressieanalyse
Met behulp van regressieanalyse is het effect van onafhankelijke variabelen op afhankelijke
variabelen getoetst. De hypothese die met behulp van regressieanalyse getoetst werd, kan
als volgt worden gedefinieerd:
-

H0 (nul hypothese):
Er is geen (of een negatief) verband tussen de onafhankelijke variabele en de
afhankelijke variabele(n).

-

H1 (alternatieve hypothese)
Er is een positief verband tussen de onafhankelijke variabele en de afhankelijke
variabele(n).

4.4.

Evaluatie

In de evaluatiefase wordt de vraag gesteld of het kennisprobleem is opgelost of niet. Zo niet
dan zou weer met fase 1 (observatie) moeten worden begonnen. Indien het wel opgelost is
dan eindigt de cyclus. Er kan ook bepaald worden dat delen van het kennisprobleem
opgelost zijn, of dat aanvullend onderzoek nodig is zodat de nieuw ontwikkelde theorie nog
sterker staat. Door steeds een stap terug te gaan in de cyclus om een nieuw deel van de
theorie te onderzoeken, wordt de theorie steeds uitgebreider. Vervolgens zal blijken of het
kennisprobleem is opgelost of dat nader onderzoek nodig is. Hiermee eindigt de empirische
cyclus.
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5. Operationaliseren meetinstrumenten
In dit hoofdstuk wordt in paragraaf 5.1. de online meetomgeving (de zogenaamde
Benchmark Partner Performance (BPP) beschreven die in het kader van het onderzoek
ontwikkeld is om de benodigde tijd, geld en kwalitatieve data te kunnen verzamelen. In
paragraaf 5.2. zijn de meetinstrumenten terug te vinden op basis waarvan de prestaties op
tijd, geld en kwaliteit - met behulp van de BPP - in kaart zijn gebracht. Paragraaf 5.3.
beschrijft de ketensamenwerkingsindex (KSI) op basis waarvan in kaart kan worden
gebracht of projecten wel of niet in ketensamenwerking zijn uitgevoerd. Tevens zal in dit
hoofdstuk per meetinstrument - daar waar relevant - worden gereflecteerd op de wijze van
meten, de mogelijke problemen die zich bij het meten kunnen voordoen en de eventuele
consequenties daarvan bij de interpretatie van de resultaten.
5.1.

De Benchmark Partner Performance (BPP)

Vanaf het moment dat in 2004 met dit proefschrift werd begonnen, is de zoektocht naar
cijfermateriaal over het presteren84 van de Nederlandse bouwsector gestart. In 2005
werden de resultaten van een wereldwijd onderzoek naar prestatiemetingen in de
bouwsector bekend. Hieruit bleek dat er wereldwijd slechts 40 initiatieven gevonden waren
waarin de prestaties van de bouwsector meetbaar gemaakt werden. In Nederland werd tijdens de start van het onderhavige onderzoek - geen enkel benchmark initiatief gevonden
dat de prestaties op de dimensies tijd, geld en kwaliteit van bouwondernemingen (en hun
partners) meetbaar maakte (Bakens et al., 2005).
Voor het onderzoek naar de geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit diende een eigen
meetomgeving ontwikkeld te worden; deze werd de Benchmark Partner Performance (BPP)
genoemd85. Via deze web-based meetomgeving konden corporaties en bouwondernemers
nieuwbouw-, onderhoud- en renovatieprojecten aanmelden die hetzij traditioneel, hetzij in
ketensamenwerking waren uitgevoerd. Kopers en huurders konden via diezelfde omgeving
de online vragenlijsten invullen.
Een aantal redenen om de meetomgeving web-based te ontwikkelen was:
1. Er moest een grotere hoeveelheid data verzameld worden die door de inzet van de webomgeving door de deelnemers en respondenten (kopers en huurders) zelf in de
database kon worden ingevoerd. Dit voorkwam invoerfouten;
2. De respondenten konden door de inzet van de web-based meetomgeving niet door de
onderzoeker beïnvloedt worden bij het beantwoorden van vragen; en
3. Kopers en huurders konden zelf bepalen wanneer ze de vragen gingen beantwoorden.
De web-based infrastructuur was daartoe 24 uur per dagen 7 dagen per week
beschikbaar.

84

Op de dimensies tijd, geld en kwaliteit.

85

Deze naam is tot stand gekomen vanuit de gedachte dat het de prestaties van (bouw)partners meetbaar maakt en tevens de

mogelijkheid geeft de gerealiseerde prestaties tussen bouwpartijen te vergelijken.
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Een mogelijk nadeel van het gebruik van een web based infrastructuur, is gelegen in het feit
dat de doelgroep86 (o.a. kopers en huurders) wel toegang tot internet dienden te hebben.
Het internetgebruik onder de Nederlandse bevolking bleek volgens het CBS 87 echter 94%,
zodat daar geen problemen werden voorzien.
Om voldoende onderzoekdata te verkrijgen zijn corporaties en bouwondernemers in
Nederland, verzocht om projecten aan te melden. De afgelopen jaren zijn daarvoor in
Building Business, op weblogs en in platformbijeenkomsten en emailnieuwsbrieven
oproepen gedaan (zie voor een nadere toelichting paragraaf 1.3). De tegenprestatie voor
het aanleveren van projectgegevens was dat corporaties en bouwers een eigen rapportage
kregen waaruit de prestaties op tijd, geld en kwaliteit waren af te lezen van de projecten die
door hen waren uitgevoerd.
5.2.

Instrumenten voor het meten van prestaties op tijd, geld en kwaliteit

In deze paragraaf worden de meetinstrumenten beschreven die zijn ingezet om de
prestaties op tijd, geld en kwaliteit vast te leggen. Voor het meten van kwaliteit is (deels)
gebruik gemaakt van reeds bestaande meetinstrumenten, zoals hiernavolgend zal worden
toegelicht. Voor het meten van de prestaties op tijd en geld is een nieuw meetinstrument
ontwikkeld dat is ingezet om op projectniveau de begroting en realisatiecijfers (planning) in
kaart te brengen. Tevens is daarbij onderzoek gedaan naar mogelijke verklaringen voor
eventuele afwijkingen tussen de begroting en de realisatie.
5.2.1. Meten van prestaties op de dimensie kwaliteit
Kwaliteit is in paragraaf 3.7. gedefinieerd als enerzijds kwaliteit van dienstverlening en
anderzijds kwaliteit van de woning. De meetinstrumenten die zijn ingezet om de kwaliteit
van de dienstverlening en de kwaliteit van de woning in nieuwbouw, onderhoud en
renovatie te meten, zijn gebaseerd op de meetsystematiek88 die door de Stichting
Klantgericht Bouwen89 (SKB) wordt gehanteerd. Bij SKB zijn circa 120 bouwondernemers
aangesloten die allemaal de kwaliteit van de dienstverlening en het aantal oplevergebreken
(kwaliteit van de woning) vanuit het perspectief van kopers laten monitoren bij de
nieuwbouw van woningen.
Voor de onderlinge vergelijkbaarheid is er voor gekozen om dezelfde meetsystematiek te
hanteren in het onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening en oplevergebreken
(kwaliteit van de woning) bij het onderhouden en renoveren van woningen.

86

Ook corporaties en bouwers dienden toegang tot internet te hebben voor het aanleveren van de tijd en geld data. Omdat dat over

zakelijke partijen ging, was dat geen probleem.
87

http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/bedrijven/publicaties/digitale-economie/artikelen/2012-3636-wm.htm [Geopend op 18

Augustus 2013]
88

De door de Stichting Klantgericht Bouwen gehanteerde meetsystematiek is weliswaar een breed gebruikte meetsystematiek in de

bouwsector, maar - voorzover bekend - is deze systematiek niet op wetenschappelijke basis ontwikkeld. Derhalve is in paragraaf 6.3. nader
onderzoek gedaan naar de validiteit van dit meetinstrument.
89

www.klantgerichtbouwen.nl
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Daartoe is een aantal vraagblokken toegevoegd aan het meetinstrument, die specifiek voor
onderhoud en renovatie werkzaamheden gelden. Deze extra vraagblokken voor onderhoud
en renovatie projecten zijn in samenwerking met Havensteder en Dura Vermeer (de eerste
pilotgroep - zie paragraaf 1.3.1.) ontwikkeld90.
Om de tevredenheid over de woning, negen maanden na de oplevering in kaart te brengen,
is gebruik gemaakt van het door het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector
(ofwel KWH91) ontwikkelde meetinstrument92. KWH doet hierbij (steekproefsgewijs)
onderzoek naar de kwaliteit van de woningen vanuit het perspectief van huurders van
corporatiewoningen. In het kader van het onderzoek - beschreven in dit proefschrift - is
hetzelfde instrument ingezet metingen te kunnen doen vanuit perspectief van huurders,
maar ook vanuit het perspectief van kopers van nieuwbouw, onderhoud en
renovatiewoningen.
De aspecten die gemeten worden bij nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen
vallen uiteen in zestien aandachtsgebieden. De scores die worden verzameld op
aandachtsgebied 1 - 12 geven inzicht in de kwaliteit van de dienstverlening van zowel
nieuwbouw alsook onderhoud en renovatie. De scores die worden verzameld op
aandachtsgebied 13 - 16 geven inzicht in de kwaliteit van de woning. De onderliggende
meetinstrumenten zijn daarbij terug te vinden in bijlage 2.
Aandachtsgebieden met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening:
1. De algemene organisatie;
2. De oriëntatiefase; dit is de fase waarin kopers/huurders zich konden oriënteren op het
woningaanbod c.q. de meer-/minder werk mogelijkheden.
3. De warme opname (alleen bij onderhoud en renovatie projecten);
4. De modelwoning (alleen bij onderhoud en renovatie projecten);
5. De wisselwoning (alleen bij onderhoud en renovatie projecten);
6. De sanitair showrooms;
7. De keuken showrooms;
8. De tegel showrooms;
9. Vakbekwaamheid vakmensen;
10. Vaktechniek;
11. De bouw/uitvoeringsfase;
12. De opleverfase.

90

Net als voor het meetinstrument voor de nieuwbouw, geldt dat ook het meetinstrument voor onderhoud en renovatie niet gevalideerd

was. Derhalve is in paragraaf 6.3. nader onderzoek gedaan naar de validiteit van dit meetinstrument.
91

www.kwh.nl

92

Het door KWH ontwikkelde meetinstrument dat de tevredenheid over de woning in kaart brengt, is een breed gebruikte

meetsystematiek in de corporatiesector, maar - voorzover bekend - is deze systematiek niet op wetenschappelijke basis ontwikkeld.
Derhalve is in paragraaf 6.3. nader onderzoek gedaan naar de validiteit van dit meetinstrument.
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Aandachtsgebieden met betrekking tot de kwaliteit van de woning:
13. Tevredenheid over de woning (op het moment van opleveren);
14. Tevredenheid over de woning (9 maanden na de oplevering).
15. Prijs/kwaliteitverhouding van de woning
16. De technische kwaliteit van de woning (uitgedrukt in aantallen opleverpunten);
Alle hierboven genoemde aandachtsgebieden zijn ieder voor zich weer onderverdeeld in
deelaspecten. Op deelaspecten worden stellingen voorgelegd waarop de respondent met
‘zeer tevreden’ tot ‘zeer ontevreden’ kan antwoorden. En voor het beoordelen van het
gehele vraagblok (het hoofdaspect), wordt een rapportcijfer gevraagd. Een voorbeeld93 van
de opbouw van het meetinstrument wordt weergegeven in figuur 5.1.
Algemene organisatie

Hoe tevreden bent u over:
de telefonische bereikbaarheid
het nakomen van afspraken
het reageren op email(-s)
de klantvriendelijkheid van de medewerkers
de deskundigheid van de medewerkers
netheid van de correspondentie
begrijpelijkheid van de correspondentie
de afhandeling van vragen
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de klachten behandelingsprocedure
de informatie over de status van uw klachten
de hulp (meedenken) bij het oplossen van klachten
de snelheid waarmee klachten werden opgelost









































Wat is uw totaaloordeel over de algemene organisatie uitgedrukt in een rapportcijfer?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10










Figuur 5.1: Voorbeeld van een vraagblok

Door het gebruik van een zeven punt likert-schaal (ordinaal meetniveau) was het mogelijk
om spreiding te genereren in de mate waarin respondenten tevreden zijn over de
verschillende deelaspecten per aandachtsgebied.

93

In bijlage 2 zijn de integrale vragenlijsten terug te vinden.
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nvt


Het is niet zonder meer toegestaan op een ordinale94 schaalmeting rekenkundige
bewerkingen toe te passen. Toch is het mogelijk de ordinale schaal te beschouwen als een
ratio schaal (assumption of equal appearing intervals). Hierbij wordt de assumptie gedaan
dat de intervallen tussen de antwoordmogelijkheden even groot zijn, zie tevens (Martens,
2010) en (Martens et al., 2012).
In dit proefschrift is alleen gerekend met de rapportcijfers (10-punt schaal) op het niveau
van de verschillende aandachtsgebieden. De scores op de 16 aandachtsgebieden gaven - in
het kader van de vragen die in dit proefschrift moesten worden beantwoord - voldoende
inzicht. De (ervarings)scores op de deelaspecten zijn wel gebruikt om correlatieanalyses uit
te voeren (zie paragraaf 6.4.). Daarbij is de gemiddelde uitkomsten van de ervaringsvragen
uit een vraagblok vergeleken met het gevraagde overall rapportcijfer van ieder vraagblok.
De gedachte daarbij is dat er samenhang zou moeten bestaan tussen de hoogte van de
gemiddelde ervaringsscores versus de hoogte van het gegeven rapportcijfer per vraagblok.
De enige uitzondering op de bovenstaande methode, betreft het aantal opleverpunten per
project. Dit is een getal dat per respondent (en dus per woning) in kaart is gebracht en
resulteert in een gemiddelde score (aantal opleverpunten) per woning per project.
Uitgangspunt bij het tot stand komen van de totaalscore op de dimensie kwaliteit, is dat alle
deelaspecten even zwaar meewegen in het tot stand komen van de gemiddelde score per
aandachtsgebied en dat er ook geen weging wordt toegepast op het tot stand komen van de
overall gemiddelde score van alle aandachtsgebieden gezamenlijk. Hierbij wordt - voor de
vergelijkbaarheid - aangesloten bij de meetsystematieken zoals die ook door KWH en SKB
worden gehanteerd.
Het zou wellicht zinvol zijn geweest om te werken met wegingen per aandachtsgebied (of
tussen de deelaspecten binnen een aandachtsgebied). Om de zinvolheid daarvan te kunnen
vaststellen is echter data nodig. Met behulp van statistische analyses (zoals
correlatieanalyse95) wordt het dan mogelijk te testen of bepaalde aandachtsgebieden
zwaarder zouden moeten wegen dan anderen96. Dergelijke iteratieslagen zijn in de eerste
meetronde - wegens het gemis aan data - niet mogelijk geweest. Zonder aanwijzing voor het
tegendeel is daarom aangenomen dat alle aandachtsgebieden en deelaspecten van even
groot belang zijn en daarmee even zwaar wegen.
De respons op de vragen met betrekking tot de kwaliteit van de dienstverlening voor,
tijdens en na de bouw (oplevering) is standaard na de opleverdatum van de woning in kaart
gebracht. Hiertoe werd maandelijks een selectie gemaakt van alle projecten in de database
die vielen in een bepaalde tijdperiode.

94

Bij de ordinale schaal geven de waarden op de schaal een bepaalde volgorde (rangorde) weer.

95

Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte statistische analyses verwijzen we gaarne naar hoofdstuk zes.

96

Door middel van een correlatieanalyse is vast te stellen wat de invloed van de verschillende aandachtsgebieden is op bijvoorbeeld de
kwaliteit van de dienstverlening. De aandachtsgebieden die veel invloed hebben op de kwaliteit wegen dan zwaarder dan
aandachtsgebieden die minder invloed hebben.
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Aan alle woningen hingen gegevens van kopers of huurders (de doelgroep van onderzoek).
Iedere koper of huurder werd uit naam van de corporatie en de bouwer aangeschreven. In
die brief stond tevens de link naar de onderzoek website, een logincode en een
wachtwoord. Op basis hiervan kon de koper of huurder op ieder moment in het systeem
inloggen om zijn mening te geven over de kwaliteit van de dienstverlening. Die respons
werd dan toegerekend aan de woning, die behoorde bij een nieuwbouw of onderhoud en
renovatieproject van een corporatie en een bouwer.
Het meetinstrumentarium werkt met routing, dat betekent dat als bijvoorbeeld een
respondent (nieuwbouw) koper inlogt in de online vragenlijst, alleen vragen die specifiek
met nieuwbouw te maken hebben getoond worden, terwijl vragen die specifiek over
onderhoud en renovatie gaan worden overgeslagen (of vv.).
Conform de methodiek van SKB en KWH is er voor gekozen om de doelgroep zo min
mogelijk te belasten met de verschillende metingen. De gedachte daarbij is, dat als de
respondent aan het einde van het proces bevraagd wordt, deze een integraal oordeel kan
geven over het gehele proces. Deze redenatie volgend is in dit onderzoek op dezelfde wijze
(achteraf) gemeten.
Het onderzoek naar de kwaliteit van de woning vindt zowel direct na oplevering alsook
negen maanden na de oplevering plaats, zodat de bewoner kans heeft gehad zich een
oordeel te vellen over ‘het wonen’ in de woning zelf (het woongenot). Direct bij de
oplevering van de woning is in kaart gebracht hoe tevreden de bewoner met woning was.
Op dat moment is ook gemeten hoeveel opleverpunten er vanuit de optiek van de bewoner,
nog opgelost moesten worden. Vervolgens is - negen maanden na de oplevering - een
herhaalmeting gedaan. Met behulp van deze meting moest vast komen te staan of de
bewoner nog steeds tevreden was over de woning. Door de tevredenheid zowel direct na de
oplevering alsook na enige tijd ‘gebruik’ te meten, is de score voor de tevredenheid over de
woning vastgesteld. De kwaliteit van de woning uitgedrukt in het aantal opleverpunten, is
direct na de oplevering vastgesteld.
Een belangrijke factor die van invloed kan zijn op de resultaten die gemeten worden via de
hiervoor beschreven aanpak, is dat de doelgroep pas na de oplevering van de woning
gevraagd is naar zijn/haar mening. Hierbij kan het oordeel van de respondent beïnvloedt
worden door de ervaringen die bijvoorbeeld tijdens de oplevering van de woning (één van
de laatste contactmomenten) zijn blijven hangen. Dit kan positieve- of negatieve effecten
hebben op het totaaloordeel.
Het was ook mogelijk geweest om het bouwproces in een aantal delen op te knippen, en
steeds in onderdelen uit te vragen. Voordeel is dat de respondent veel eerder zijn mening
kan geven over dat deel van het proces dat is afgerond (en kan er ook eerder gerapporteerd
worden). Nadeel daarvan is dat de respondent meerdere malen gevraagd moet worden om
deel te nemen aan het onderzoek. De inschatting was dat een dergelijke aanpak door
kopers en huurders niet op prijs zou worden gesteld, wat ten koste zou gaan van de
respons.
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Een andere belangrijke invloed factor is dat bij het meten van de tevredenheid over de
woning, de score beïnvloed zou kunnen worden door de woonomgeving. Zo kan het zijn dat
de woning op zich ‘prima’ is, terwijl de omgeving waarin de woning staat door de bewoner
als ‘onprettig’ wordt ervaren. Dit kan als gevolg hebben dat daardoor ook de waardering van
de woning zelf als ‘slecht’ wordt ervaren. Dit effect is in dit onderzoek niet uit te sluiten.
In het onderhavige onderzoek is er voor gekozen de tevredenheidscore over de woning te
baseren op scores die direct na de oplevering zijn verzameld en de scores die negen
maanden na de oplevering zijn verzameld. Op basis daarvan is een ongewogen
tevredenheidscore bepaald. Hierdoor wordt de prestatie niet alleen door de deelscore
bepaald die pas ruim na de oplevering is opgevraagd, maar deels ook door recente scores
op het moment van opleveren zelf.
In toekomstig onderzoek zou - daar waar de tevredenheidscijfers op het moment van
opleveren significant hoger blijken te zijn dan die negen maanden na de oplevering - nader
onderzocht kunnen worden of die teruggelopen waardering daadwerkelijk ‘sec’ aan de
woning zelf is toe te rekenen of aan externe factoren, zoals bijvoorbeeld de woonomgeving.
5.2.2. Meten prestaties op de dimensies tijd en geld
Van zoveel mogelijk nieuwbouw-, onderhoud- en renovatieprojecten zijn de prestaties op
de dimensie tijd en geld vastgelegd. Hierbij is de definitie gevolgd zoals deze in paragraaf
3.7.1. en 3.7.2. is vastgesteld. Hiernavolgend volgt eerst een overzicht van de ‘tijd’ data en
daarna de ‘geld’ data, zoals die bij opdrachtgevers is opgevraagd.
Prestatie op de dimensie tijd
Iedere opdrachtgever die projecten aanleverde om te laten monitoren, is gevraagd aan te
geven wat de geplande en uiteindelijk de gerealiseerde doorlooptijd van het desbetreffende
project was geweest. De planning en de realisatiecijfers zijn zowel per bouwprocesfase
alsook in zijn geheel opgevraagd (zie tabel 5.1.). Hierdoor was het mogelijk de geplande en
gerealiseerde doorlooptijd te bepalen.
Tabel 5.1: Planning en realisatie cijfers
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Prestatie op de dimensie geld
Hetzelfde stramien als hierboven beschreven voor de dimensie ‘tijd’ is gevolgd bij het
opvragen van de begroting en de uiteindelijke realisatiecijfers op de dimensie ‘geld’ (zie
tabel 5.2.). De totaalscore geeft vervolgens aan wat de totale begroting was en wat de
uiteindelijke (realisatie)kosten zijn geweest.
Tabel 5.2: Begroting versus realisatie opvraagsheet

De reden voor het opvragen van data per fase is gelegen in het feit dat het in de analysefase
interessant zou kunnen zijn om te onderzoeken of er een relatie te ontdekken is tussen het
moment waarop corporaties en bouwers gingen samenwerken en de eventuele verschillen
die ontstaan tussen de begroting en realisatiecijfers, zowel op de dimensie tijd alsook op de
dimensie geld. Hierbij zou dan onderzocht kunnen worden of extra tijdinspanningen in
bijvoorbeeld de initiatief, definitie en ontwerpfase zou kunnen leiden tot een overall sneller
en goedkoper bouwproces, zie paragraaf 1.1.1.
In aanvulling op de hierboven beschreven dataverzameling is opdrachtgevers gevraagd om
samen met hun bouwpartners een analyse te maken van de verschilscores op ‘tijd’ en ‘geld’.
Dit was van belang bij het categoriseren en vaststellen van eventuele oorzaken van
afwijkingen van de planning of de begroting. Hierbij zou een budgetoverschrijdingen
bijvoorbeeld te maken kunnen hebben met ‘meerwerk’ of met ‘verhoogde BTW’. Het zou
echter ook kunnen voorkomen dat het budget niet is opgebruikt omdat de bouwopgave
versoberd is (door bijvoorbeeld minder woningen te realiseren). Tevens is alle
opdrachtgevers gevraagd bij iedere afwijking een inschatting te maken of en in welke mate
de geconstateerde afwijking toe te rekenen waren aan de toepassing van de principes van
ketensamenwerking. Door het verzamelen van dergelijke informatie zou het mogelijk
moeten zijn een ‘betere’ inschatting te maken van de effecten van de toepassing van
ketensamenwerking, zowel op de dimensie ‘tijd’ alsook op de dimensie ‘geld’.
De tijd en geld data zijn opgevraagd bij de opdrachtgevers. Opdrachtgevers (corporaties)
waren over het algemeen de partijen die de projecten aanleverden. Bovendien financierden
de corporaties de projecten, en waren daardoor ook op de hoogte van het budget, de
planning en de realisatiecijfers. Idealiter wordt dergelijke data zowel de opdrachtgever als
de bouwer opgevraagd, zodat onderzocht kan worden of partijen dezelfde perceptie
hebben van de prestaties die geleverd zijn. Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van de
verzamelde data toe. Wegens pragmatische redenen is daar in deze meetronde vooralsnog
niet voor gekozen.
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Wel is de aangeleverde data via de online web omgeving (BPP) gedeeld met de
bouwpartners, zodat op basis daarvan eventueel aanpassingen konden plaatsvinden indien
partijen zich niet herkende in de data. Bij de analyse van de verschilscores hadden de
corporatie en de bouwer elkaar sowieso nodig. Het initiatief om die discussie binnen het
samenwerkingsverband te voeren is bij de corporatie neergelegd. Daarmee was de
corporatie zelf verantwoordelijke voor de aangeleverde tijd en geld data en onderbouwing
van eventueel geconstateerde verschillen.
Het op deze wijze opvragen van begroting en realisatiecijfers kent ‘gevaren’. Vanwege de
consistentie en onderlinge vergelijkbaarheid is het belangrijk dat er op een eenduidige wijze
wordt begroot. Het risico is aanwezig dat, als er corporaties zijn die bijzonder ruim begroten
en plannen, de kloof tussen de begroting en realisatie al vrij snel aanwezig is ten opzichte
van corporaties die bijzonder ‘strak’ begroten. Dit maakt de interpretatie van de data lastig.
De geschetste gevaren waren bij de ontwikkeling van het ‘tijd’ en ‘geld’ meetinstrument
bekend. Toch is er voor gekozen om ondanks deze ‘uitdagingen’ - er was immers helemaal
geen tijd en geld data op projectniveau beschikbaar in de Nederlandse bouwpraktijk - toch
te starten met het in kaart brengen van begroting en realisatie cijfers op de dimensie ‘tijd’
en ‘geld’. Door het verzoek alle verschillen te onderbouwen, was de gedachte uiteindelijk
ongewenste ‘effecten’ die de interpretatie van de data zou kunnen beïnvloeden, op basis
daarvan te corrigeren.
In paragraaf 7.2. (aspect 4 en 5) is beschreven welke ‘problemen’ optraden bij het
verzamelen van de ‘tijd’ en ‘geld’ data en wat daarvan de consequenties voor de
interpretatie van de onderzoeksresultaten zijn.
5.3 De ketensamenwerkingsindex (KSI)
Zoals in paragraaf 3.6. reeds besproken, is in het kader van dit proefschrift behoefte aan een
meetinstrument - de zogenaamde ketensamenwerkingsindex (KSI) - om vast te kunnen
stellen of organisaties bij de uitvoering van projecten, daadwerkelijk invulling hebben
gegeven aan de principes van ketensamenwerking.
Bij het ontwikkelen van een nieuw meetinstrument is het belangrijk om vast te stellen of het
instrument daadwerkelijk meet wat het dient te meten. Realistisch gezien zijn daarvoor
normaliter diverse iteratieslagen nodig om het nieuw ontwikkeld meetinstrument te
kalibreren en te valideren. Helaas zijn die eerste verbeterslagen in de eerste meetronde niet
te maken, simpelweg omdat daarvoor onvoldoende data beschikbaar was.
Om de validiteit te waarborgen zijn de zes hoofdactiviteiten van ketensamenwerking (zie
paragraaf 3.6.) zoveel mogelijk geoperationaliseerd door per hoofdactiviteit vijf onderling
verschillende stellingen voor te leggen aan de respondenten. Dit is een vorm van
triangulatie waarbij ieder hoofdaspect vanuit verschillende perspectieven in kaart werd
gebracht (De Pelsmacker & Van Kerkhove, 2007). Per activiteit zijn dezelfde hoeveelheid
stellingen ontwikkeld om daarmee de score opbouw per activiteit gelijk te houden.
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Er zou tevens gewerkt kunnen worden met wegingen per hoofdactiviteit (of tussen de
antwoorden op de vragen per activiteit). Om de zinvolheid daarvan te kunnen vaststellen is
echter data nodig. Met behulp van statistische analyses97 (zoals factoranalyse en regressie
analyse) wordt het dan mogelijk te testen of er meer of minder vragen nodig zijn en of de
vragen per aspect in voldoende mate de lading dekken en of bepaalde vragen zwaarder
zouden moeten wegen dan anderen. Dergelijke iteratieslagen zijn - zoals reeds bovenstaand
toegelicht - in de eerste meetronde wegens onvoldoende data niet mogelijk geweest.
De ketensamenwerkingsindex (KSI) is in september 2014 ontwikkeld. Het was hierbij niet
haalbaar om met terugwerkende kracht alle samenwerkingsverbanden door te lichten die
sinds 2010 projectgegevens hadden aangeleverd. Uit praktische overwegingen is er voor
gekozen om partijen die zelf hadden aangegeven ‘traditioneel samen te werken’ niet aan
een extra onderzoek te onderwerpen. De verleiding voor partijen om te claimen aan
ketensamenwerking te doen - zoals reeds betoogd in paragraaf 1.3.2. - was immers groot,
opdrachtgevers begonnen om ketensamenwerking te vragen en opdrachtnemers hadden
werk nodig. Als er ondanks die verleiding toch werd gesteld dat er ‘traditioneel’ is
samengewerkt, dan is de aanname dat er redelijkerwijs van mag worden uitgegaan dat er
dan ook geen sprake is van ketensamenwerking. Deze aanname volgend is daarom besloten
om geen KSI-score te bepalen voor de zelf gelabelde ‘traditionele’ projecten.
De KSI is ingezet om samenwerkingsverbanden (corporaties en bouwers) die
ketensamenwerkingsprojecten hadden aangeleverd, aan een nader onderzoek te
onderwerpen. Omdat woningcorporaties samenwerken met meerdere bouwers, is om
pragmatische redenen in eerste instantie de corporatie gevraagd de KSI-vragenlijst in te
vullen, per bouwer waar mee de corporatie ketensamenwerkingsprojecten had uitgevoerd.
Dit wijkt overigens niet veel af van de dataverzameling met betrekking tot tijd, geld en
kwaliteit. Ook die projectgegevens kwamen over het algemeen bij de corporatie vandaan.
Corporaties konden relatief eenvoudig zowel traditioneel uitgevoerde projecten alsook
projecten uitgevoerd in ketensamenwerking aanleveren.
Idealiter vullen zowel de opdrachtgever als de bouwer de KSI-vragenlijst in, zodat
onderzocht kan worden of partijen op dezelfde KSI-score uitkomen, waardoor de
betrouwbaarheid van de KSI-score toeneemt. Wegens pragmatische98 redenen is daar niet
voor gekozen.
Indien opdrachtgever en bouwer zowel een keten in de nieuwbouw alsook in onderhoud en
renovatie hadden gevormd, dan werd de respondent gevraagd de KSI-vragenlijst tweemaal
in te vullen. Dit omdat er - zoals reeds toegelicht in paragraaf 3.2. - over het algemeen
verschillende teams zitten op beide soort bouwstromen.

97

Voor een uitgebreide beschrijving van de gebruikte statistische analyses verwijzen we gaarne naar hoofdstuk zes.

98

De KSI-vragenlijst is pas in 2014 ontwikkeld. Dit betekende dat er in korte tijd en met terugwerkende kracht KSI-scores moesten worden

verzameld. Uit pragmatische overwegingen is er voor gekozen om daarvoor degene te benaderen die de projecten ook had aangeleverd
(de corporaties). Van de corporaties waren de contactpersonen bekend die de projectgegevens hadden aangeleverd, zodat deze vrij
eenvoudig te benaderen waren.
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De gedachte achter de KSI-vragenlijst is dat de respondent per kenmerkende hoofdactiviteit
een aantal stellingen worden voorgelegd waarbij elke van de stellingen correspondeert met
één van de in paragraaf 3.6. besproken (hoofd)activiteiten. Aan de hand van de stellingen
wordt de respondent gevraagd aan te geven in welke mate aan de verschillende aspecten
invulling is gegeven. De score die dat oplevert wordt dan toebedeeld aan de projecten die
de corporatie en de bouwer gezamenlijk hebben uitgevoerd.
De antwoordmogelijkheden op elk van de stellingen zijn de volgende:
-0
+
++

Doen we niet (ook geen plannen daartoe)
Doen we nog niet (denken er wel over na)
Mee begonnen (maar nog in de kinderschoenen)
Mee bezig (en al goede stappen gemaakt)
Doen we

score
0%
25%
50%
75%
100%

Vanaf de KSI-score 50% zijn partijen voor het eerst stappen aan het maken om invulling te
geven aan het desbetreffende aspect (maar staat e.e.a. nog in de kinderschoenen). Vanaf
75% zijn partijen bezig om het aspect invulling te geven (en zijn er al goede stappen
gemaakt). Omdat de KSI-score dient uit te drukken of er wel of geen ketensamenwerking
wordt toegepast, is het omslagpunt in dit onderzoek op 50% gezet. Vanaf deze score zijn
partijen daadwerkelijk ketensamenwerking aan het toepassen.
Door het gebruik van een 5-punt likert-schaal (ordinaal meetniveau) wordt het mogelijk om
spreiding te genereren in de mate waarin organisaties aangeven het desbetreffende aspect
invulling te geven. Uit de antwoordmogelijkheden kan worden opgemaakt dat pas vanaf
antwoordmogelijkheid ‘0’ (mee begonnen, maar nog in de kinderschoenen) sprake is van
invulling van het bijbehorende aspect.
Uitgangspunt bij het tot stand komen van de samengestelde KSI-score per hoofdactiviteit, is
dat alle vijf deelaspecten even zwaar meewegen en dat er ook geen weging wordt toegepast
tussen de verschillende deelaspecten. Hetzelfde principe wordt gebruikt voor het tot stand
komen van de totaalscore van alle zes de hoofdactiviteiten gezamenlijk.
Het zou wellicht zinvol zijn geweest om te werken met wegingen per hoofdactiviteit (of
tussen de deelaspecten binnen een hoofdactiviteit). Om de zinvolheid daarvan te kunnen
vaststellen is echter data nodig. Dergelijke iteratieslagen zijn in de eerste meetronde wegens het gemis aan data - niet mogelijk geweest. Zonder aanwijzing voor het tegendeel is
daarom aangenomen dat alle hoofdactiviteiten en deelaspecten van even groot belang zijn
en daarmee even zwaar wegen. De KSI-score wordt vervolgende bepaald door de scores per
hoofdactiviteit ongewogen op te tellen en te middelen99. Dit resulteert in een KSI-score die
zich tussen de 0% en de 100% kan bewegen.

99

Hierbij wordt de assumptie99 gedaan dat de intervallen tussen de antwoordmogelijkheden even groot zijn, zie tevens (Martens, 2010) en
(Martens et al., 2012).
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Idealiter is er alleen sprake van ketensamenwerking als alle zes de hoofdactiviteiten zijn
ingevuld (zie paragraaf 3.6). Dit betekent dat er minsten een score van 50% op alle
hoofdactiviteiten gescoord zou moeten zijn om een project als ‘ketensamenwerking’ aan te
merken. In het onderhavige onderzoek is echter voor een aanpak gekozen waarbij de
gemiddelde totaalscore minstens 50% moet zijn voor de indicatie dat een project in
ketensamenwerking is uitgevoerd.
Ten aanzien van het definiëren van een minimale score hoger dan 50% moet worden
opgemerkt dat een dergelijke grens in belangrijke mate arbitrair is, immers er is geen
absolute grens aan te geven tussen waar traditioneel samenwerken, ophoudt en
ketensamenwerking begint. Om deze reden is gekozen voor de volgende aanpak: er wordt
eerst gewerkt met de aangegeven grens van ‘groter dan 50%’. Vervolgens wordt er een
gevoeligheidsanalyse op basis van deze aanname gedaan. Dat wil zeggen, er wordt gekeken
of een hogere KSI-grenswaarde zal leiden tot andere inzichten tussen de verschillen in
prestaties tussen beide groepen (zie voor de resultaten paragraaf 6.5).
In vervolgonderzoek zou tevens bekeken kunnen worden wat de impact is op de geleverde
prestaties als er op de verschillende hoofdactiviteiten gelijksoortige scores worden behaald
(en er dus in balans gescoord wordt) versus de situatie dat sommige activiteiten een hoge
en anderen een lage score behalen maar gemiddeld op dezelfde KSI-score uitkomen.
Stellingen per hoofdactiviteit
Hiernavolgend worden de stellingen weergegeven die zijn voorgelegd aan de respondenten
(zie tevens bijlage 3 voor de KSI-vragenlijst). De stellingen zijn direct gekoppeld aan de zes
hoofdactiviteiten en vijf practices uit paragraaf 3.6. Zo correspondeert de onderstaande
stelling 1 met de eerste ‘practice’ bij ‘Lange termijn samenwerking’ waarachter (KSI vraag 1)
is weergegeven, stelling 2 met de tweede practice en zo verder.
Lange termijn samenwerking
1. Samenwerkende organisaties zijn met elkaar een strategisch partnership aangegaan.
2. Ketensamenwerking is in de (individuele) strategie van alle betrokken organisaties
vastgelegd.
3. Ketenpartners hebben gezamenlijke doelstellingen op tijd, geld en kwaliteit
gedefinieerd.
4. De doelstellingen van de keten liggen in lijn met de individuele bedrijfsdoelstellingen van
de ketenpartners.
5. Er is top management commitment om de samenwerking te laten slagen. Indien zich in
de samenwerking problemen voor doen, krijgen de betrokkenen alle ruimte (in tijd en
geld) om gezamenlijk naar een bevredigende oplossing te zoeken met oog voor elkaars
belangen.
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Delen van informatie
6. Partners delen die informatie die het mogelijk maakt om gezamenlijk het integrale
proces (bijvoorbeeld van verhuur t/m exploitatie) te kunnen volgen.
7. De informatie die gedeeld wordt is betrouwbaar.
8. De informatie die in de keten wordt gedeeld is voor alle betrokken ketenpartners
relevant.
9. De informatie die gedeeld wordt is tijdig beschikbaar.
10. Informatiedeling wordt door de inzet van moderne ICT oplossingen ondersteund
(bijvoorbeeld door de inzet van BIM).
Vroeg betrekken van (bouw)partners
11. Partijen die een wezenlijke impact op de tijd, geld en/of kwaliteit van de bouwopgave
hebben, maken onderdeel uit van de keten.
12. Bouwpartners worden zo vroeg mogelijk (initiatief/ontwerpfase) betrokken bij de
optimalisatie van de bouwopgave.
13. Alle bouwpartners worden op een gelijkwaardige manier in de gelegenheid gesteld met
verbetervoorstellen (innovaties) te komen.
14. Bouwpartners beoordelen gezamenlijk de verbetermogelijkheden en komen daarbij in
overleg met de opdrachtgever tot keuzes.
15. Binnen de keten wordt voldoende aandacht gegeven aan het verhogen van het
teamgevoel tussen de verschillende bouwpartners.
Continu verbeteren
16. Ketenpartners zoeken planmatig (bijvoorbeeld door de toepassing van Lean) naar
verbetermogelijkheden in producten of processen.
17. Gevonden verbetermogelijkheden worden doorgevoerd.
18. Ketenpartners bestuderen het resultaat (effect) van de doorgevoerde verbeteringen.
19. Ketenpartners vergelijken het resultaat van de doorgevoerde verbetering met de
vastgestelde doelstelling.
20. Ketenpartners voeren nieuwe aanpassingen door indien het gewenste resultaat niet is
bereikt. Is dit wel het geval, dan starten partijen weer met de ‘plan’ fase.
Gezamenlijk monitoren
21. De strategische doelstellingen ten aanzien van de samenwerking zijn vertaald in
bijbehorende prestatie indicatoren (KPI’s).
22. De realisatie van de strategische doelstellingen (de te leveren output-prestaties) zijn in
het gezamenlijk monitoring systeem af te lezen.
23. De meest belangrijke operationele doelstellingen ten aanzien van de samenwerking zijn
vertaald in bijbehorende proces indicatoren (KPI’s).
24. De realisatie van de operationele doelstellingen zijn in het gezamenlijk monitoring
systeem af te lezen.
25. De rapportages uit het monitoring systeem worden door de ketenpartners gezamenlijk
gebruikt bij evaluaties en/of het agenderen van verbeterpunten.
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Gezamenlijke incentive systeem
26. De realisatie van de strategische doelstellingen ten aanzien van de samenwerking staan
centraal in het gezamenlijke incentive systeem.
27. Er is bij de betrokken partners draagvlak voor het gebruik van een gezamenlijk incentive
systeem.
28. De inrichting van het incentive systeem met betrekking tot de verdeling van de winsten,
kosten, risico’s (de verdeelsleutel) kan op draagvlak rekenen bij de betrokken partners.
29. Het incentive systeem stimuleert partners om elkaar te helpen bij de realisatie van die
gezamenlijke doelstellingen.
30. Het incentive systeem wordt bij ieder nieuw project dat de partners uitvoeren ingezet
en leidt tot geaccepteerde ‘beloningen’ of ‘straffen’ (ofwel het samen delen van de
lusten en de lasten in de samenwerking).
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6. Onderzoeksresultaten
Het onderzoek dat in het kader van dit proefschrift is uitgevoerd dient duidelijk te maken of
de toepassing van ketensamenwerking bij de projectmatige uitvoering van nieuwbouw,
onderhoud en renovatie van woningen leidt tot lagere kosten, een verlaging van de
doorlooptijd, een betere kwaliteit van de dienstverlening en een betere productkwaliteit
(woningen) ten opzichte van gelijksoortige projecten die traditioneel (niet in
ketensamenwerking) zijn uitgevoerd. Daartoe zijn, zoals in hoofdstuk 4 is aangegeven,
verschillende soorten analyses uitgevoerd.
Dit hoofdstuk is als volgt opgebouwd. In paragraaf 6.1. worden de gemiddelde scores
weergegeven van projecten die traditioneel en in ketensamenwerking zijn uitgevoerd. In
paragraaf 6.2. is met behulp van t-testen in kaart gebracht of de verschillen in scores tussen
traditionele en ketensamenwerkingsprojecten significant zijn. In dezelfde paragraaf is
tevens bekeken of - naast de toepassing van ketensamenwerking - wellicht ook de omvang
van projecten een rol spelen bij het realiseren van verbeterde prestaties. In de paragrafen
6.3. en 6.4. is door middel van factoranalyse en correlatieanalyse gekeken naar de kwaliteit
van de instrumenten voor het meten van de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit
van de woning. Tot slot is in paragraaf 6.5. onderzocht of er een relatie te leggen is tussen
de hoogte van de KSI-score, de omvang van projecten en de geleverde prestaties in
projecten op tijd, geld en kwaliteit.
6.1. Meetresultaten traditioneel versus ketensamenwerking
Nieuwbouw
In de onderstaande tabel 6.1. zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek
weergegeven die geleverd zijn bij de realisatie van nieuwbouwprojecten. De tijd en geld
scores zijn in percentages uitgedrukt ten opzichte van de originele begroting. De
kwalitatieve scores zijn uitgedrukt in rapportcijfers en de oplevergebreken zijn uitgedrukt in
aantallen. In de laatste kolom staat de verschilscore ten opzichte van traditioneel
uitgevoerde projecten weergegeven. In de kolom met de ’N’ staat het aantal projecten,
waarvan op de desbetreffende prestatie-indicator data beschikbaar waren.

- 122 -

Tabel 6.1: Overzicht gemiddelde scores voor nieuwbouwprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking en traditioneel

Kijkend naar de geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit valt het volgende op:
gemiddeld lopen alle onderzochte nieuwbouwprojecten - ten opzichte van de initiële
begroting - in meer of mindere mate uit. Traditionele projecten lopen gemiddeld 29,22% uit
terwijl projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd een uitloop van 7,01% kennen.
Traditionele projecten zijn - ondanks de uitloop - gemiddeld onder budget gerealiseerd
(95,83%) terwijl projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd, gemiddeld nagenoeg
binnen budget (99,47%) worden opgeleverd.
Kijkend naar de kwaliteit van de dienstverlening voor, tijdens en na het bouwproces kan
worden geconstateerd dat traditionele projecten gemiddeld enigszins beter lijken te scoren
(7,11 versus 7,01) dan projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd. Hetzelfde geldt
voor de kwaliteit van de woning, deze lijkt traditioneel gemiddeld beter te scoren dan in
ketensamenwerking uitgevoerde projecten (7,29 versus 7,11). Opvallend is dat het
gemiddeld aantal opleverpunten van de woningen voor projecten die traditioneel (2,15) of
in ketensamenwerking (2,16) zijn uitgevoerd, nagenoeg hetzelfde zijn. Tevens blijkt het
gemiddeld aantal opleverpunten per woning - dat in 2013 nog op 14,8 lag - sindsdien
substantieel gedaald100 te zijn.

100

https://www.eigenhuis.nl/nieuwbouw/nieuwbouwhuis-kopen/de-oplevering/ [Geopend op 6 maart 2015]
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Onderhoud en renovatie
In de onderstaande tabel zijn de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek weergegeven
die geleverd zijn bij de realisatie van onderhoud en renovatieprojecten.
Tabel 6.2: Overzicht gemiddelde scores voor onderhoud en renovatieprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking en
traditioneel

Kijkend naar de geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit valt het volgende op:
gemiddeld lopen alle onderzochte projecten bij onderhoud en renovatie - ten opzichte van
de initiële begroting - uit. Traditionele projecten lopen gemiddeld 23,4% uit terwijl
projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd een uitloop van 20,0% kennen.
Traditionele projecten kennen een gemiddelde budgetoverschrijding van 7,0% terwijl
projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd gemiddeld 13,17% onder budget
uitgevoerd worden.
Verder valt op dat op alle kwalitatieve dimensies (dienstverlening, woning en
opleverpunten), projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd het overall gemiddeld
beter doen dan traditioneel uitgevoerde projecten.
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6.2. Resultaatverschillen traditioneel versus ketensamenwerking
Na het uitvoeren van de toets op normaliteit - zoals in paragraaf 4.3. beschreven - worden in
deze paragraaf de resultaten gepresenteerd van de uitgevoerde independent sample ttesten om de gemiddeldes van de twee groepen (traditioneel en ketensamenwerking) met
elkaar te kunnen vergelijken (zie voor de uitgebreide test resultaten bijlage 4). Hierbij is de
hypothese getoetst of projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd leiden tot betere
tijd, geld en kwalitatieve prestaties dan traditioneel uitgevoerde projecten. De resultaten
van de t-test geven daarbij inzicht in de mate waarin geconstateerde verschillen tussen
groepen niet op toeval berusten. Ook is met behulp van de t- test in kaart gebracht of
grotere projecten (> 50 woningen) tot betere prestaties leiden dan kleinere projecten (50 of
minder woningen).
Voor alle uitgevoerde toetsen in het onderhavige proefschrift geldt, dat er gekozen is voor
een betrouwbaarheid van 95% en een significantieniveau (p-waarde) van 0,05. Een
significantieniveau van minder dan 0,05 betekent dat er een significant verschil bestaat
tussen de twee onderzochte groepen101. Een significantieniveau tussen 0,05 en 0,10
betekent dat er een zwak significant verschil bestaat tussen de twee onderzochte groepen.
Hiernavolgend volgen de samengevatte resultaten van de t-testen en de conclusies die
daaraan kunnen worden verbonden. In paragraaf 6.2.1. worden de resultaten van
nieuwbouw- en onderhoud- en renovatieprojecten weergegeven. In paragraaf 6.2.2. is
gekeken naar mogelijke verschillen in resultaten tussen kleine en grote projecten.
6.2.1. Nieuwbouw versus onderhoud en renovatie
Nieuwbouw
Op basis van de t-test (zie tabel 6.3.) kan worden gesteld dat er bij de nieuwbouw van
woningen op de dimensie tijd een (zwak) significant verschil bestaat tussen projecten die in
ketensamenwerking zijn uitgevoerd versus projecten die traditioneel zijn uitgevoerd. Op de
overige ‘overallscores102’ op de dimensies geld en kwaliteit is er geen significant prestatie
verschil gevonden, tussen de projecten die traditioneel of in ketensamenwerking zijn
uitgevoerd.

101

Als dit het geval is wordt er gesproken van een significant verschil op een 0,05 significantieniveau.

102

De overallscores zijn de vetgedrukte scores.
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Tabel 6.3: Overzicht uitkomsten independent sample t-test voor nieuwbouwprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking
en traditioneel (alle onderdelen)

Onderhoud en renovatie
Op basis van de resultaten van de t-test kan worden gesteld dat er op de dimensie tijd geen
significant verschil bestaat tussen projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd
versus projecten die traditioneel zijn uitgevoerd. Er is daarentegen wel een (zwak)
significant verschil zichtbaar op de dimensie geld. Ook de kwaliteit van de dienstverlening
blijkt - op basis van de ‘overallscore’ - significant te verschillen met traditioneel uitgevoerde
projecten. De verschillen met betrekking tot de kwaliteit van de woning en het aantal
oplevergebreken wijken niet significant van elkaar af.
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Tabel 6.4: Overzicht uitkomsten independent sample t-test voor onderhoud en renovatieprojecten uitgevoerd in
ketensamenwerking en traditioneel (alle onderdelen)

6.2.2. Grote projecten versus kleine projecten
In het onderhavige onderzoek is een analyse uitgevoerd om in kaart te brengen of de
geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit eventueel ook samenhangen met de omvang
van projecten (zie voor de uitgebreide testresultaten bijlage 4.). De gedachte daarbij was
dat - naast de toepassing van ketensamenwerking - wellicht de omvang van projecten van
invloed zou kunnen zijn op de geleverde prestaties in projecten. Hierbij was de aanname dat
door het repetitie effect in grotere projecten, de leercurve (zie paragraaf 1.1.2.) beter zou
werken.
Allereerst is in kaart gebracht wat de gemiddelde projectomvang in de projectendatabase
was. Dit bleek een gemiddelde van 50 woningen per project op te leveren. Vervolgens zijn
alle projecten in kleine (50 of minder woningen) en grote (meer dan 50 woningen) projecten
opgedeeld. Vervolgens is onderzocht wat de gemiddelde scores op de verschillende
prestatievelden waren en of de verschillen tussen beide groepen wel of niet significant zijn.
Dit is zowel voor nieuwbouw alsook voor onderhoud en renovatieprojecten getest.
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Nieuwbouw
Uit tabel 6.5. blijkt dat grote nieuwbouw projecten overall103 beter scoren op de dimensie
tijd en kwaliteit van de dienstverlening. Kleine projecten scoren beter op de dimensie geld,
kwaliteit van de woning en het aantal oplevergebreken.
Tabel 6.5: Overzicht gemiddelde scores voor kleine en grote nieuwbouwprojecten (op alle onderdelen)

De vraag is echter of de verschillen tussen grote en kleine projecten op toeval berusten of
daadwerkelijk significant te noemen zijn. Om dit te kunnen vaststellen zijn t-testen
uitgevoerd.

103

De overallscores zijn de vetgedrukte scores.

- 128 -

Uit tabel 6.6. blijken de prestatieverschillen in de nieuwbouw tussen kleine en grote
projecten (overall) niet significant zijn. Statistisch is daarbij niet uit te sluiten dat de
waargenomen verschillen op toeval berusten. Deze analyse levert dan ook geen nieuwe
inzichten op.
Tabel 6.6: Overzicht uitkomsten independent sample t-test voor kleine en grote nieuwbouwprojecten
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Onderhoud en renovatie
Grotere onderhoud en renovatieprojecten (zie tabel 6.7) lijken overall beter te presteren op
de dimensie tijd en kwaliteit van de woning104. Kleinere projecten presteren beter op de
dimensie geld, kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de woning.
Tabel 6.7: Overzicht gemiddelde scores voor kleine en grote onderhoud en renovatieprojecten (op alle onderdelen)

Uit de hiernavolgende tabel 6.8. blijkt dat grotere onderhoud- en renovatie projecten
(significant) beter presteren op de dimensie tijd. Tevens is er een (overall) zwak significant
verschil gevonden met betrekking tot de tevredenheid over de kwaliteit van de woning,
daar presteren grotere projecten ook beter dan kleinere projecten.
Op de dimensie geld, de kwaliteit van de dienstverlening en de kwaliteit van de woning
(uitgedrukt in het aantal opleverpunten) blijkt er echter geen significant verschil in
presteren te bestaan. Een en ander staat hiernavolgend weergegeven.

104

Uitgedrukt in het aantal opleverpunten.
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Tabel 6.8: Overzicht uitkomsten independent sample t-test voor kleine en grote onderhoud en renovatieprojecten
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6.3. Resultaat factoranalyse
Om te bepalen of een meetinstrument meet wat het dient te meten kan een factoranalyse
worden uitgevoerd (zie paragraaf 4.3). In (Hair et al., 2010) wordt gesteld dat een
factoranalyse alleen uitgevoerd kan worden mits er een dataset beschikbaar is die bestaat
uit minimaal 100 datapunten. In (Winter & Wieringa, 2009) wordt een N=50 als een
absoluut minimum gezien. Het uitvoeren van een factoranalyse op een dataset met minder
dan 50 waarnemingen levert steeds minder betrouwbare uitkomsten op.
Hiernavolgend worden de resultaten beschreven van de factoranalyses die zijn uitgevoerd
op de meetinstrumenten voor het meten van kwaliteit van de dienstverlening en de
kwaliteit van de woning. Aangezien de KSI-dataset uit slechts 23 waarnemingen (koppels
opdrachtgever - bouwer) bestond, is er op het KSI-meetinstrument geen factoranalyse
uitgevoerd. Ook op de meetinstrumenten tijd en geld is geen factoranalyse uitgevoerd. De
dataset voor tijd en geld bestond alleen uit begroting- en realisatiecijfers omdat partijen
niet in staat bleken te zijn om onderliggende data aan te leveren (zie tevens paragraaf 7.2).
Het uitvoeren van een factoranalyse bleek - wegens gebrek aan onderliggende data - niet
zinvol.
De meetinstrumenten voor het meten van de kwaliteit van de dienstverlening in de
nieuwbouw, onderhoud en renovatie en voor het vaststellen van de tevredenheid over de
woning, bestonden uit diverse hoofd- en deelaspecten. In paragraaf 5.2.1. is uitgebreid
beschreven hoe de meetinstrumenten tot stand zijn gekomen. In tabel 6.9. staan de
hoofdaspecten per meetinstrument weergegeven105. Ieder hoofdaspect viel uiteen in
diverse deelaspecten die in de tabel ‘het aantal items in het vraagblok’ genoemd worden.
Zoals in paragraaf 4.3. uitgebreid is beschreven is er in het kader van het onderzoek een
factoranalyse uitgevoerd om te bepalen of de meetinstrumenten106 voor het vaststellen van
de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid over de kwaliteit van de woning,
meet wat het diende te meten. Hiertoe is bekeken of vragen van binnen een hoofdaspect bij
elkaar passen en of dat er wellicht subgroepen zichtbaar worden107. Hierbij wordt een
factorwaarde ondergrens van 0,5 gehanteerd, zie tevens (Kaiser, 1974) en (Hutcheson &
Sofroniou, 1999). Vragen (items) met een factorwaarde lager dan 0,5 dienen bij toekomstige
metingen onder een nieuw hoofdaspect te worden uitgevraagd (zie tevens paragraaf 4.3.).
De resultaten van de factoranalyse staan weergegeven in tabel 6.9. De uitgebreide
resultaten van de factoranalyse staan beschreven in bijlage 5.

105

Het meetinstrument voor de kwaliteit van de dienstverlening in de nieuwbouw, bestaat bijvoorbeeld uit 8 hoofdaspecten. Het

hoofdaspect ‘algemene organisatie’ bestaat vervolgens weer uit 12 deelaspecten, ook wel aantal items in het vraagblok genoemd.
106

De meetinstrumenten voor de kwaliteit van de dienstverlening en kwaliteit van de woning worden in bijlage 2 weergegeven.

107

Wat betekent dat subgroepen binnen een vraagblok in de toekomst onder een eigen hoofdaspect uitgevraagd dienen te worden.
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Tabel 6.9: Overzicht resultaten factoranalyse meetinstrumenten kwaliteit van dienstverlening nieuwbouw, onderhoud en
renovatie en tevredenheid over de woning.

In kolom (1) tabel 6.9. zijn de drie meetinstrumenten en de bijbehorende hoofdaspecten af
te lezen. In kolom (2) is het aantal items (of vragen) per hoofdaspect (vraagblok)
weergegeven. In de derde kolom (3) is het aantal items met een factorwaarde boven de
50% weergegeven.
Tot slot is in kolom (4) de eigenwaarde van de eerste component weergegeven. Deze geeft
aan hoeveel additionele variantie door de eerste factor/component verklaard wordt), in dit
geval uitgedrukt in een percentage (zie tevens bijlage 5).
Uit de resultaten van de factoranalyse blijkt dat slechts drie van de zestien hoofdaspecten
(vraagblokken) bestaan uit meer dan twee factoren en daardoor ‘slecht’ scoren
(eigenwaarde van het eerste component is dan <50%). Dit betreft de hoofdaspecten:
 het totaaloordeel over de oriëntatiefase;
 het totaaloordeel over de bouwfase;
 de tevredenheid over de woning negen maanden na de oplevering.
Dit betekent dat er nader onderzoek nodig is om vast te stellen welke items (vragen) er
verwijderd, aangepast of toegevoegd dienen te worden om er voor te zorgen dat het aantal
factoren binnen het hoofdaspect omlaag gaat en de eigenwaarde omhoog. Alle drie de
genoemde hoofdaspecten scoren een eigenwaarde tussen de 40 - 50% en bevinden zich
daarmee dicht in de buurt van het omslagpunt. De verwachting is dan ook dat
meetuitkomsten op de drie genoemde hoofdaspecten, met enige voorzichtigheid moet
worden geïnterpreteerd. De overige hoofdaspecten scoren meestal 1 en soms 2 factoren,
hierbij kan gesteld worden dat als er twee of minder factoren van invloed zijn, de vragen uit
het vraagblok goed in één vraagblok passen.
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6.4. Resultaat correlatieanalyse
Zoals uitgebreid toegelicht in paragraaf 4.3, is het van belang om een correlatieanalyse uit te
voeren, om de gemiddelde uitkomsten van de ervaringsvragen uit de vraagblokken van het
meetinstrument voor de kwaliteit van de dienstverlening en de tevredenheid over de
woning (zie paragraaf 5.2.1.) te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfers van
ieder vraagblok. De gedachte is dat er een samenhang zou bestaan tussen de hoogte van de
gemiddelde ervaringsscores per vraagblok versus de hoogte van het gegeven rapportcijfer
per vraagblok. Zou dit verband niet gevonden worden, dan ontbreken er wellicht vragen die
het verschil zouden kunnen verklaren. In bijlage 6 zijn de individueel uitgevoerde correlatie
analyses terug te vinden.
Tabel 6.10: Overzicht correlatieanalyse

Uit tabel 6.10 kan worden afgelezen dat de gemiddelden van ieder vraagblok sterk
gecorreleerd zijn met de gevraagde overall rapportcijfers van ieder vraagblok108. Alle
correlaties liggen tussen de 0,63 en 0,87 en hebben een p-waarde die onder de 0,05 ligt.
Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde ervaringscijfers van ieder vraagblok
en de gegeven overall cijfers van ieder vraagblok sterk met elkaar samenhangen.

108

De correlatiecoëfficiënt ligt tussen -1 en +1, waarbij -1 betekent dat een sterk negatief (lineair) verband is tussen de twee variabelen,

+1 dat er een sterk positief (lineair) verband is en een score 0 duidt er op dat er geen verband is tussen de twee variabelen.
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6.5. Resultaten analyse KSI-scores
De ketensamenwerkingsindex (KSI) is opgesteld om vast te kunnen stellen in hoeverre
organisaties bij de uitvoering van ketensamenwerkingsprojecten, daadwerkelijk invulling
hebben gegeven aan de principes van ketensamenwerking (zie voor een nadere toelichting
paragraaf 3.6. en 5.3.). In totaal zijn 23 zelf benoemde (unieke) ketensamenwerkingsverbanden tussen opdrachtgevers (corporaties) en bouwondernemers onderzocht. Van die
samenwerkingsverbanden is op organisatieniveau in kaart gebracht hoeveel projecten er
gezamenlijk zijn uitgevoerd en wat de gemiddelde KSI-score van ieder
samenwerkingsverband was109.
Een KSI-score van 100% betekent dat er volledig aan de principes van ketensamenwerking is
voldaan. Een score van 50% of lager betekende dat er geen invulling is gegeven aan de
principes van ketensamenwerking. In de onderstaande tabel 6.11. zijn - in klassen - de
gemiddelde KSI-scores weergegeven van de samenwerkingsverbanden die zijn onderzocht.
Tabel 6.11: Overzicht aantallen per KSI-score (nieuwbouw en onderhoud en renovatie samen)

KSI-score
x ≤ 50%
50% ˂ x ≤ 60%
60% ˂ x ≤ 70%
70% ˂ x ≤ 80%
80% ˂ x
Totaal

Totaal aantal unieke
samenwerkingsverbanden
11
4
4
2
2
23

Aantal projecten in
ketensamenwerking
11
15
10
2
4
42

Uit de bovenstaande tabel is af te lezen dat van de 23 zelf benoemde
ketensamenwerkingsverbanden, er 11 (ca. 48%) een score behaalden onder de 50% en
daarmee in onvoldoende mate invulling hebben gegeven aan de principes van
ketensamenwerking.

109

De KSI-score is op organisatieniveau en niet op projectniveau bepaald. In paragraaf 5.3. is dit uitgebreid beargumenteerd.
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Nieuwbouw
Indien er een uitsplitsing gemaakt wordt naar nieuwbouw, dan blijkt uit tabel 6.12. dat 5 van
de 14 samenwerkingsverbanden (ca. 36%) bij nader onderzoek geen invulling geven aan de
principes van ketensamenwerking.
Tabel 6.12: Overzicht aantallen per KSI-score bij nieuwbouw

KSI-score
x < 50%
50% ≤ x < 60%
60% ≤ x < 70%
70% ≤ x < 80%
80% ˂ x
Totaal

Totaal aantal samenwerkingen
in ketensamenwerking
5
2
4
2
1
14

Aantal projecten in
ketensamenwerking
5
2
10
2
1
20

Onderhoud en renovatie
Bij onderhoud en renovatie (zie tabel 6.13.) blijken dat 6 van de 9 samenwerkingsverbanden
claimen aan ketensamenwerking te doen, maar dat (nog) in onvoldoende mate invulling
geven.
Tabel 6.13: Overzicht aantallen per KSI-score bij onderhoud en renovatie

KSI-score
x ≤ 50%
50% ˂ x ≤ 60%
60% ˂ x ≤ 70%
70% ˂ x ≤ 80%
80% ˂ x
Totaal

Totaal aantal samenwerkingen
in ketensamenwerking
6
2
0
0
1
9

Aantal projecten in
ketensamenwerking
6
14
0
0
2
22

Totaaloverzicht nieuwbouw
In de onderstaande tabel 6.14. zijn alle gemiddelde KSI-scores weergegeven voor
samenwerkingsverbanden die actief zijn in de nieuwbouw. De scores zijn in vijf klassen
ingedeeld:
 De gemiddelde totale KSI-score en de gemiddelde KSI-score per hoofdactiviteit en
deelactiviteit van alle cases met een KSI-score;
 De gemiddelde totale KSI-score en de gemiddelde KSI-score per hoofdactiviteit en
deelactiviteit, indien er een KSI-totaalscore grens van 50% wordt gehanteerd. Cases met
een gemiddelde KSI-score lager dan 50% bleven dan buiten beschouwing;
 De gemiddelde totale KSI-score en de gemiddelde KSI-score per hoofdactiviteit en
deelactiviteit, indien er een KSI-totaalscore grens van 60% wordt gehanteerd. Cases met
een gemiddelde KSI-score lager dan 60% bleven dan buiten beschouwing, et cetera;
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Geen KSI-grens

KSI-grens van 50%

KSI-grens van 60%

KSI-grens van 70%

KSI-grens van 80%

Tabel 6.14: Overzicht gemiddelde KSI-scores per klasse bij nieuwbouw

Lange termijn samenwerking
1. Samenwerkende organisaties zijn met elkaar een
strategisch partnership aangegaan.
2. Ketensamenwerking is in de (individuele) strategie van
alle betrokken organisaties vastgelegd.
3. Ketenpartners hebben gezamenlijke doelstellingen op
tijd, geld en kwaliteit gedefinieerd.
4. De doelstellingen van de keten liggen in lijn met de
individuele bedrijfsdoelstellingen van de ketenpartners.
5. Er is top management commitment om de
samenwerking te laten slagen.

56%
55%

79%
81%

82%
82%

95%
83%

95%
75%

59%

81%

82%

83%

75%

61%

83%

86%

100%

100%

50%

86%

89%

100%

100%

54%

69%

69%

92%

100%

Delen van informatie
6. Partners delen die informatie die het mogelijk maakt
om gezamenlijk het integrale proces (van inkoop t/m
verkoop/verhuur en/of beheer) te kunnen volgen.
7. De informatie die gedeeld wordt is betrouwbaar.
8. De informatie die in de keten wordt gedeeld is voor alle
betrokken ketenpartners relevant.
9. De informatie die gedeeld wordt is tijdig beschikbaar.
10. Informatiedeling wordt door de inzet van moderne ICT
oplossingen ondersteund (bijvoorbeeld door de inzet van
BIM).

65%
63%

76%
75%

78%
79%

82%
83%

95%
100%

71%
59%

83%
75%

86%
75%

92%
83%

100%
75%

64%
68%

72%
72%

79%
71%

83%
67%

100%
100%

Vroeg betrekken van bouwpartners
11. Partijen die een wezenlijke impact op de tijd, geld
en/of kwaliteit van de bouwopgave hebben, maken
onderdeel uit van de keten.
12. Bouwpartners worden zo vroeg mogelijk
(initiatief/ontwerpfase) betrokken bij de optimalisatie van
de bouwopgave.
13. Alle bouwpartners worden op een gelijkwaardige
manier in de gelegenheid gesteld met verbetervoorstellen
(innovaties) te komen.
14. Bouwpartners beoordelen gezamenlijk de
verbetermogelijkheden en komen daarbij in overleg met
de opdrachtgever tot keuzes.
15. Binnen de keten wordt voldoende aandacht gegeven
aan het verhogen van het teamgevoel tussen de
verschillende bouwpartners.

78%
80%

82%
86%

84%
89%

92%
92%

95%
100%

89%

94%

93%

100%

100%

80%

86%

89%

100%

100%

75%

81%

82%

92%

100%

66%

64%

68%

75%

75%
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Geen KSI-grens

KSI-grens van 50%

KSI-grens van 60%

KSI-grens van 70%

KSI-grens van 80%

Continu verbeteren
16. Ketenpartners zoeken planmatig (bijvoorbeeld door de
toepassing van Lean) naar verbetermogelijkheden in
producten of het processen.
17. Gevonden verbetermogelijkheden worden
doorgevoerd.
18. Ketenpartners bestuderen het resultaat (effect) van de
doorgevoerde verbeteringen.
19. Ketenpartners vergelijken het resultaat van de
doorgevoerde verbetering met de vastgestelde
doelstelling.
20. Ketenpartners voeren nieuwe aanpassingen door
indien het gewenste resultaat niet is bereikt. Is dit wel het
geval, dan starten partijen weer met de ‘plan’ fase.
Gezamenlijk monitoren
21. De strategische doelstellingen ten aanzien van de
samenwerking zijn vertaald in bijbehorende prestatie
indicatoren (KPI’s).
22. De realisatie van de strategische doelstellingen (de te
leveren output-prestaties) zijn in het gezamenlijk
monitoring systeem af te lezen.
23. De meest belangrijke operationele doelstellingen ten
aanzien van de samenwerking zijn vertaald in
bijbehorende proces indicatoren (KPI’s).
24. De realisatie van de operationele doelstellingen zijn in
het gezamenlijk monitoring systeem af te lezen.
25. De rapportages uit het monitoring systeem worden
door de ketenpartners gezamenlijk gebruikt bij evaluaties
en/of het agenderen van verbeterpunten.
Gezamenlijk incentive systeem
26. De realisatie van de strategische doelstellingen ten
aanzien van de samenwerking staan centraal in het
gezamenlijke incentive systeem.
27. Er is bij de betrokken partners draagvlak voor het
gebruik van een gezamenlijk incentive systeem.
28. De inrichting van het incentive systeem met betrekking
tot de verdeling van de winsten, kosten, risico’s (de
verdeelsleutel) kan op draagvlak rekenen bij de betrokken
partners.
29. Het incentive systeem stimuleert partners om elkaar te
helpen bij de realisatie van die gezamenlijke
doelstellingen.
30. Het incentive systeem wordt bij ieder nieuw project
dat de partners uitvoeren ingezet en leidt tot
geaccepteerde ‘beloningen’ of ‘straffen’ (ofwel het samen
delen van de lusten en de lasten in de samenwerking).
Gemiddelde KSI-score per klassen

59%
68%

62%
67%

69%
71%

73%
83%

95%
100%

68%

72%

71%

67%

75%

57%

61%

68%

75%

100%

50%

53%

64%

75%

100%

50%

56%

68%

67%

100%

43%
57%

58%
75%

65%
79%

58%
83%

70%
75%

36%

50%

57%

58%

50%

50%

69%

75%

67%

75%

36%

50%

57%

42%

75%

38%

47%

57%

42%

75%

40%
48%

56%
64%

64%
75%

80%
92%

90%
100%

46%

64%

71%

75%

100%

32%

47%

50%

67%

75%

32%

47%

57%

75%

75%

41%

56%

68%

92%

100%

57%

69%

74%

80%

90%

De gemiddelde KSI-score van alle samenwerkingsverbanden in de nieuwbouw die zelf
aangaven aan ketensamenwerking te doen, ligt op 57%. Indien alle koppels die lager scoren
dan 50% (vijf van de 14 samenwerkingsverbanden) buiten beschouwing worden gelaten,
dan ligt de gemiddelde KSI-score op 69% et cetera. Indien alle koppels met een KSI-score
onder de 80% buiten beschouwing worden gelaten, dan ligt de KSI-score op gemiddeld 90%
(de hoogst gemeten score in de nieuwbouw).
Indien er gekeken wordt naar de gemiddelde KSI-score per hoofdaspect zonder KSI-grens,
dan valt op dat het ‘gezamenlijk monitoren’ en het ‘gezamenlijk incentive systeem’ relatief
laag scoren (rondom de 40%) ten opzichte van de andere aspecten die ruim boven de 50%
scoren. Hieruit zou kunnen worden afgeleid, dat bij de deelnemende samenwerkingsverbanden ‘monitoren’ en ‘incentive systemen’ nog nauwelijks toegepast worden.
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Totaaloverzicht onderhoud en renovatie
Bij onderhoud en renovatie zijn 9 koppels onderzocht die zelf aan hebben gegeven aan
ketensamenwerking te doen. In de onderstaande tabel 6.15. zijn - middels dezelfde
systematiek als bij de nieuwbouw - alle gemiddelde KSI-scores weergegeven voor
samenwerkingsverbanden die actief zijn in onderhoud en renovatie.

Geen KSI-grens

KSI-grens van 50%

KSI-grens van 60%

KSI-grens van 70%

KSI-grens van 80%

Tabel 6.15: Overzicht gemiddelde KSI-scores per klasse bij onderhoud en renovatie

Lange termijn samenwerking
1. Samenwerkende organisaties zijn met elkaar een
strategisch partnership aangegaan.
2. Ketensamenwerking is in de (individuele) strategie van
alle betrokken organisaties vastgelegd.
3. Ketenpartners hebben gezamenlijke doelstellingen op
tijd, geld en kwaliteit gedefinieerd.
4. De doelstellingen van de keten liggen in lijn met de
individuele bedrijfsdoelstellingen van de ketenpartners.
5. Er is top management commitment om de
samenwerking te laten slagen.

54%
42%

77%
83%

95%
100%

95%
100%

95%
100%

50%

83%

100%

100%

100%

53%

92%

100%

100%

100%

56%

75%

100%

100%

100%

69%

50%

75%

75%

75%

Delen van informatie
6. Partners delen die informatie die het mogelijk maakt
om gezamenlijk het integrale proces (van inkoop t/m
verkoop/verhuur en/of beheer) te kunnen volgen.
7. De informatie die gedeeld wordt is betrouwbaar.
8. De informatie die in de keten wordt gedeeld is voor alle
betrokken ketenpartners relevant.
9. De informatie die gedeeld wordt is tijdig beschikbaar.
10. Informatiedeling wordt door de inzet van moderne ICT
oplossingen ondersteund (bijvoorbeeld door de inzet van
BIM).

50%
50%

63%
58%

75%
100%

75%
100%

75%
100%

69%
58%

92%
83%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

53%
19%

67%
17%

75%
0%

75%
0%

75%
0%

Vroeg betrekken van bouwpartners
11. Partijen die een wezenlijke impact op de tijd, geld
en/of kwaliteit van de bouwopgave hebben, maken
onderdeel uit van de keten.
12. Bouwpartners worden zo vroeg mogelijk
(initiatief/ontwerpfase) betrokken bij de optimalisatie van
de bouwopgave.
13. Alle bouwpartners worden op een gelijkwaardige
manier in de gelegenheid gesteld met verbetervoorstellen
(innovaties) te komen.
14. Bouwpartners beoordelen gezamenlijk de
verbetermogelijkheden en komen daarbij in overleg met
de opdrachtgever tot keuzes.
15. Binnen de keten wordt voldoende aandacht gegeven
aan het verhogen van het teamgevoel tussen de
verschillende bouwpartners.

56%
61%

77%
83%

100%
100%

100%
100%

100%
100%

61%

83%

100%

100%

100%

61%

83%

100%

100%

100%

56%

75%

100%

100%

100%

42%

58%

100%

100%

100%
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KSI-grens van 80%

KSI-grens van 70%

KSI-grens van 60%

KSI-grens van 50%

Geen KSI-grens
Continu verbeteren
16. Ketenpartners zoeken planmatig (bijvoorbeeld door de
toepassing van Lean) naar verbetermogelijkheden in
producten of het processen.
17. Gevonden verbetermogelijkheden worden
doorgevoerd.
18. Ketenpartners bestuderen het resultaat (effect) van de
doorgevoerde verbeteringen.
19. Ketenpartners vergelijken het resultaat van de
doorgevoerde verbetering met de vastgestelde doelstelling.
20. Ketenpartners voeren nieuwe aanpassingen door indien
het gewenste resultaat niet is bereikt. Is dit wel het geval,
dan starten partijen weer met de ‘plan’ fase.

38%
39%

52%
58%

65%
50%

65%
50%

65%
50%

42%

42%

75%

75%

75%

36%

67%

100%

100%

100%

36%

50%

25%

25%

25%

39%

42%

75%

75%

75%

Gezamenlijk monitoren
21. De strategische doelstellingen ten aanzien van de
samenwerking zijn vertaald in bijbehorende prestatie
indicatoren (KPI’s).
22. De realisatie van de strategische doelstellingen (de te
leveren output-prestaties) zijn in het gezamenlijk
monitoring systeem af te lezen.
23. De meest belangrijke operationele doelstellingen ten
aanzien van de samenwerking zijn vertaald in bijbehorende
proces indicatoren (KPI’s).
24. De realisatie van de operationele doelstellingen zijn in
het gezamenlijk monitoring systeem af te lezen.
25. De rapportages uit het monitoring systeem worden
door de ketenpartners gezamenlijk gebruikt bij evaluaties
en/of het agenderen van verbeterpunten.

23%
25%

57%
58%

85%
75%

85%
75%

85%
75%

14%

42%

75%

75%

75%

28%

67%

100%

100%

100%

22%

50%

75%

75%

75%

25%

67%

100%

100%

100%

Gezamenlijk incentive systeem
26. De realisatie van de strategische doelstellingen ten
aanzien van de samenwerking staan centraal in het
gezamenlijke incentive systeem.
27. Er is bij de betrokken partners draagvlak voor het
gebruik van een gezamenlijk incentive systeem.
28. De inrichting van het incentive systeem met betrekking
tot de verdeling van de winsten, kosten, risico’s (de
verdeelsleutel) kan op draagvlak rekenen bij de betrokken
partners.
29. Het incentive systeem stimuleert partners om elkaar te
helpen bij de realisatie van die gezamenlijke doelstellingen.
30. Het incentive systeem wordt bij ieder nieuw project dat
de partners uitvoeren ingezet en leidt tot geaccepteerde
‘beloningen’ of ‘straffen’ (ofwel het samen delen van de
lusten en de lasten in de samenwerking).
Gemiddelde KSI-score per klassen

27%
14%

60%
42%

85%
100%

85%
100%

85%
100%

28%

58%

100%

100%

100%

28%

58%

100%

100%

100%

33%

75%

100%

100%

100%

31%

67%

75%

75%

75%
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41%

64%

86%

86%

86%

De gemiddelde KSI-score van alle samenwerkingsverbanden bij onderhoud en renovatie die
zelf aangaven aan ketensamenwerking te doen, ligt op 41%. Indien alle koppels die lager
scoren dan 50% (zes van de 9 samenwerkingsverbanden) buiten beschouwing worden
gelaten, dan ligt de gemiddelde KSI-score op 64%. Indien alle koppels met een KSI-score
onder de 80% buiten beschouwing worden gelaten, dan ligt de KSI-score op gemiddeld 86%
(de hoogst gemeten score bij onderhoud en renovatie).
Indien er gekeken wordt naar de gemiddelde KSI-score per hoofdaspect zonder KSI-grens,
dan valt op dat ‘continu verbeteren’, het ‘gezamenlijk monitoren’ en het ‘gezamenlijk
incentive systeem’ relatief laag scoren (tussen de 20 - 40%) ten opzichte van de andere
aspecten die 50% of hoger scoren. Bij de deelnemende samenwerkingsverbanden worden
de genoemde aspecten nog nauwelijks invulling gegeven, en blijven daarmee ruim achter op
de overige hoofdaspecten.
6.5.1. KSI-score versus prestaties op tijd, geld en kwaliteit (t-test)
Hiernavolgend is in kaart gebracht of er een verband bestaat tussen de hoogte van de KSIscore en de resultaten op de dimensies ‘tijd’, ‘geld’ en ‘kwaliteit’ als het aantal projecten die
als ketensamenwerkingsprojecten in de dataset staan, stap voor stap worden verkleind op
basis van KSI-scores van 50%, 60%, 70% en 80%. De gedachte daarbij is dat hoe hoger de KSI
hoe groter het verschil tussen traditionele en ketensamenwerkingsprojecten. Hierdoor
wordt de groep met ketensamenwerkingsprojecten steeds kleiner. Deze krimpende groep
wordt telkens vergeleken met een constant gelaten groep traditionele projecten110.
Met behulp van een t-test is onderzocht of er een (significant) verschil bestaat tussen de
geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit tussen traditioneel uitgevoerde projecten en
projecten uitgevoerd in ketensamenwerking. De uitgebreide resultaten staan beschreven in
bijlage 7.
Om de vergelijking met de traditioneel geleverde prestaties constant te houden, is er voor
gekozen om de geleverde prestaties in die projecten die bij nader inzien niet in
ketensamenwerking bleken te zijn uitgevoerd, niet toe te rekenen aan de groep traditionele
projecten. De gedachte daarbij was dat alleen projecten die door corporaties of bouwers
zelf als ‘traditioneel’ waren aangeleverd in die groep thuishoorden. Hierdoor werd de groep
‘traditionele projecten’ niet vervuild met projecten met een lage (<50%) KSI-score.
Bij de uitgevoerde analyse is de onafhankelijke variabele ketensamenwerking ja/nee
(traditioneel versus ketensamenwerkingen) en de afhankelijke variabelen zijn tijd, geld en
de verschillende kwaliteitsaspecten. Vervolgens is dezelfde aanpak gevolgd als in paragraaf
6.2.

110

De projecten die geen ketensamenwerkingsprojecten blijken te zijn op basis van de KSI-score, worden NIET toegevoegd aan de groep

traditionele projecten. Op deze wijze blijft de vergelijkingsgroep traditionele projecten constant.
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Resultaat bij KSI-score groter dan 50%
Tabel 6.16: Overzicht gemiddelden voor nieuwbouwprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking en traditioneel bij een
KSI-grens van 50% (samengevat)

Tabel 6.17: Overzicht gemiddelden voor onderhoud en renovatieprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking en
traditioneel bij een KSI-grens van 50% (samengevat)

Resultaat bij KSI-score groter dan 60%
Tabel 6.18: Overzicht gemiddelden voor nieuwbouwprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking en traditioneel bij een
KSI-grens van 60% (samengevat)

Tabel 6.19: Overzicht gemiddelden voor onderhoud en renovatieprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking en
traditioneel bij een KSI-grens van 60% (samengevat)

De lege velden betekenen dat hier geen data beschikbaar waren.
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Resultaat bij KSI-score groter dan 70%
Tabel 6.20: Overzicht gemiddelden voor nieuwbouwprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking en traditioneel bij een
KSI-grens van 70% (samengevat)

Tabel 6.21: Overzicht gemiddelden voor onderhoud en renovatieprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking en
traditioneel bij een KSI-grens van 70% (samengevat)

De lege velden betekenen dat hier geen data beschikbaar waren.
Resultaat bij KSI-score groter dan 80%
Tabel 6.22: Overzicht gemiddelden voor nieuwbouwprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking en traditioneel bij een
KSI-grens van 80% (samengevat)

De lege velden betekenen dat hier geen data beschikbaar waren.
Tabel 6.23: Overzicht gemiddelden voor onderhoud en renovatieprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking en
traditioneel bij een KSI-grens van 80% (samengevat)

De lege velden betekenen dat hier geen data beschikbaar waren.
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De resultaten van de t-toets geven geen duidelijk beeld over de relatie tussen de hoogte van
de KSI (in ketensamenwerkingsprojecten versus traditioneel) en de scores op tijd, geld en
kwaliteit in zowel nieuwbouw alsook onderhoud en renovatie projecten. De verschillen
blijken over het algemeen niet significant of zwak significant.
De resultaten die uit de t-test komen dienen met enige terughoudendheid te worden
geïnterpreteerd. Het geconstateerde verband tussen de hoogte van de KSI-score en de
resultaten op de dimensies ‘tijd’, ‘geld’ en ‘kwaliteit’ is namelijk gebaseerd op steeds minder
datapunten naarmate de KSI-grens hoger wordt. De groep projecten in ketensamenwerking
worden daardoor dusdanig klein dat er geen sprake meer is van een normale verdeling. De
p-waardes die uit de t-test komen zijn daardoor steeds minder betrouwbaar.
6.5.2. KSI versus prestaties op tijd, geld en kwaliteit (regressie analyse)
Om te onderzoeken of er een causaal verband bestaat tussen de KSI-score en de prestaties
op tijd, geld en kwaliteit is een regressieanalyse uitgevoerd. Hierbij is onderzocht wat de
invloed van de KSI-score is op de prestaties die in de bijbehorende projecten zijn geleverd.
De KSI-score is de onafhankelijke variabele en de prestaties op tijd, geld en kwaliteit de
afhankelijke variabelen.
Bij het uitvoeren van de regressieanalyse is de hypothese eenzijdig getoetst. Er is een 95%
betrouwbaarheidsinterval toegepast om te bepalen of de nul hypothese moet worden
verworpen en de alternatieve hypothese moet worden aangenomen.
De hypothese is als volgt gedefinieerd:
-

H0 (nul hypothese)
Er is geen (of een negatief) verband tussen de KSI-score en de prestaties op de aspecten
tijd, geld en kwaliteit (van de dienstverlening en de woning).

-

H1 (alternatieve hypothese)
Er is een positief verband tussen de KSI-score en de prestaties op ieder van de aspecten
tijd, geld en kwaliteit (van de dienstverlening en de woning).

Als de significantiewaarde kleiner is dan het 0,05 significantieniveau, wordt de H0
verworpen en de H1 aangenomen. De uitgebreide resultaten staan beschreven in bijlage 8.
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Nieuwbouw
In tabel 6.24 zijn de coëfficiënten relevant voor de interpretatie van de uitkomst van de
analyse. De beta is een coëfficiënt die iets zegt over de richting van het verband tussen de
onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele.
Bij een positieve beta heeft de onafhankelijke variabele een positieve invloed op de
afhankelijk variabele (oftewel als de onafhankelijke variabele toeneemt, dan neemt de
afhankelijke variabele ook toe). Als er sprake is van een negatieve beta, dan heeft de
onafhankelijke variabele een negatieve invloed op de afhankelijk variabele (oftewel als de
onafhankelijke variabele toeneemt, dan neemt de afhankelijke variabele juist af).
Tabel 6.24: Uitkomst regressie analyse KSI-score versus geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit voor
nieuwbouwprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking.

Bij nieuwbouwprojecten is op de dimensie ‘geld’ een significant verband te ontdekken. Dit
betekent dat als de KSI-score oploopt, de afwijking ten opzichte van de begroting afneemt
(minder budget overschrijding). Bij de dimensie ‘tijd’ is een zwak significant verband
zichtbaar. Dit betekent dat als de KSI-score oploopt, de doorlooptijd toeneemt. Dit is een
onverwachtse effect en zal in hoofdstuk 7 nader worden besproken.
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Onderhoud en renovatie
In tabel 6.25 zijn de resultaten van de regressie analyse voor onderhoud en
renovatieprojecten weergegeven, op dezelfde wijze als voor nieuwbouw.
Tabel 6.25: Uitkomst regressie analyse KSI-score versus geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit voor onderhoud en
renovatieprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking.

Bij onderhoud en renovatieprojecten is op de dimensie ‘tijd’ een significant verband
zichtbaar. Dit betekent dat als de KSI-score oploopt, de doorlooptijd toeneemt. Dit is in
tegenstelling tot de belofte van ketensamenwerking. Dit onverwachtse effect zal in
hoofdstuk 7 worden besproken.
6.5.3. KSI en projectomvang versus prestaties op tijd, geld en kwaliteit
Om te onderzoeken of er een causaal verband bestaat tussen de KSI-score, de
projectomvang en de prestaties op tijd, geld en kwaliteit is een multiple regressieanalyse
uitgevoerd. Hierbij is onderzocht wat de invloed van de KSI-score en de projectomvang is op
de prestaties die in de bijbehorende projecten zijn geleverd.
Alleen projecten die door de desbetreffende partijen zelf als ketensamenwerkingsprojecten
waren benoemd zijn meegenomen in de analyse. De hypothese is eenzijdig getoetst. Een
95% betrouwbaarheidsinterval is toegepast om te bepalen of de nul hypothese moet
worden verworpen en de alternatieve hypothese moet worden aangenomen.
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De hypothese is als volgt gedefinieerd:
-

H0 (nul hypothese)
Er is geen (of een negatief) verband tussen de KSI-score en de projectomvang op de
prestaties op de dimensies tijd, geld en kwaliteit (van de dienstverlening en van de
woning).

-

H1 (alternatieve hypothese)
Er is een positief verband tussen de KSI-score en de projectomvang op de prestaties op
de dimensies tijd, geld en kwaliteit (van de dienstverlening en van de woning).

In tabel 6.26 geeft de ‘model summary’ een samenvatting van het effect/invloed van het
complete model (dus de onafhankelijke variabelen) op de afhankelijke variabelen. In dit
geval zijn er twee afhankelijke variabelen, namelijk de KSI-score en projectomvang. Uit de
model summary valt af te lezen in hoeverre de onafhankelijke variabelen correleert met de
afhankelijke variabelen.
De ‘ANOVA’-tabel geeft aan of het model significant is. Als de significantiewaarde minder is
dan het 0,05 significantieniveau dan is met 95% zekerheid te zeggen dat het resultaat niet
op toeval berust. De ‘coefficients’-tabel geeft de invloed van de onafhankelijken variabele
weer. Hierbij is de beta een coëfficiënt die iets zegt over de richting van het verband tussen
de onafhankelijke variabele en de afhankelijke variabele.
De KSI-score en de projectomvang zijn de onafhankelijke variabele. Als de
significantiewaarde kleiner is dan het 0.05 significantieniveau, wordt de H0 verworpen en de
H1 aangenomen. Het model verklaart of er wel of geen verband tussen de afhankelijke en
de onafhankelijke variabelen. De onafhankelijke variabele heeft dan een positieve invloed
op de afhankelijke variabele. Er is onderscheid gemaakt tussen nieuwbouwprojecten en
onderhoud-/renovatieprojecten. De uitgebreide resultaten staan beschreven in bijlage 9.
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Nieuwbouw
Tabel 6.26: Uitkomst regressie analyse KSI-score en projectomvang versus geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit
voor nieuwbouwprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking.
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Onderhoud en renovatie
Tabel 6.27: Uitkomst regressie analyse KSI-score en projectomvang versus geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit
voor onderhoud en renovatieprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking.
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Nieuwbouw
De gedachte achter de analyse was dat als de KSI-score zou toenemen in combinatie met de
uitvoering van grotere projecten, dat daardoor verbeterde prestaties op tijd, geld en
kwaliteit zouden ontstaan. Nergens is een (sterk) significante relatie geconstateerd, zodat
dit verwachte effect niet kan worden vastgesteld.
Wel is er een relatie gevonden tussen de hoogte van de KSI-score, de projectomvang en het
aantal oplevergebreken. Hierbij treden echter tegengestelde effecten op. Dit wil zeggen, als
de KSI-score toeneemt, neemt het aantal opleverpunten toe en gelijktijdig neemt het aantal
opleverpunten af door de toenemende projectomvang. Dit is een onverwacht (zwak)
significant effect waar nader onderzoek naar dient te worden gedaan.
Onderhoud en renovatie
Uit de resultaten van de bovenstaande regressie analyses kunnen niet veel nieuwe inzichten
worden verkregen. Er bestaat een significante relatie tussen de KSI-score en de dimensie
tijd, maar de projectomvang laat geen significante waarde zien.
Hetzelfde kan gesteld worden voor de relatie tussen de hoogte van de KSI-score en de
omvang van projecten en de kwaliteit van de woning (het aantal opleverpunten). Hoe hoger
de KSI-score, hoe lager het aantal opleverpunten. Het is duidelijk dat het toevoegen van de
onafhankelijke variabele projectomvang naast de verklarende variabele KSI niet leidt tot een
significant betere verklaring van de afhankelijke variabele tijd, geld en kwaliteit.
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7. Conclusies en aanbevelingen
In dit hoofdstuk worden in paragraaf 7.1. de belangrijkste resultaten gepresenteerd zoals
die uit de analyse van de empirische onderzoeksresultaten naar voren kwamen. In paragraaf
7.2. wordt een interpretatie van de resultaten alsmede een discussie over de uitkomsten
gegeven. Vervolgens worden in paragraaf 7.3. de belangrijkste conclusies van het
onderhavige onderzoek beschreven. In paragraaf 7.4 worden aanbevelingen gedaan voor
toekomstig onderzoek en voor de bouwsector zelf. Vervolgens wordt de paragraaf
afgesloten met een aantal aanbevelingen voor het implementeren van ketensamenwerking.
7.1. Onderzoeksresultaten
Deze paragraaf bestaat uit vier sub-paragrafen. In paragraaf 7.1.1. worden de
projectstatistieken weergegeven. Vervolgens worden in paragraaf 7.1.2. en 7.1.3.
respectievelijk de resultaten voor de nieuwbouw alsook voor onderhoud en renovatie
besproken. Tot slot worden in paragraaf 7.1.4. de in paragraaf 2.2.3. geformuleerde
hypothesen getoetst.
7.1.1. Projectstatistieken
Hierna volgt een overzicht (in tabellen 7.1. t/m 7.5.) inzake de soort, aard en omvang van de
projecten die in de afgelopen jaren onderzocht zijn.
In tabel 7.1. is een uitsplitsing gemaakt van alle projecten naar nieuwbouw of onderhoud en
renovatieprojecten, ketensamenwerkingsprojecten en traditionele projecten en grote
versus kleine projecten. Deze statistieken geven daarmee een totaal beeld van de gehele
dataset die onderzocht is.
Tabel 7.1: Overzicht projectstatistieken

Totaal 129 projecten onderzocht, waarvan:
91 nieuwbouwprojecten
38 onderhoud en renovatieprojecten
42 projecten in ketensamenwerking
87 projecten traditioneel
52 grote projecten (> 50 woningen)
77 kleine projecten (50 of minder woningen)

In tabel 7.2. is weergegeven van hoeveel traditionele- en ketensamenwerkingsprojecten er
data op de dimensies tijd, geld en kwaliteit verzameld is.
Tabel 7.2: Overzicht hoeveelheid data per aspect uitgesplitst op traditionele projecten en projecten in ketensamenwerking

Tijd (60)
Geld (59)
Kwaliteit van de dienstverlening (97)
Kwaliteit van de woning (94)

Totaal 129 projecten, waarvan data op:
Traditioneel (87)
Ketensamenwerking (42)
32
28
33
26
66
31
64
30
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In tabel 7.3. is een verdere opsplitsing gemaakt van de data uit tabel 7.2. in nieuwbouw en
onderhoud en renovatieprojecten.
Tabel 7.3: Overzicht hoeveelheid data nieuwbouw, onderhoud en renovatieprojecten uitgesplitst in traditionele- en
ketensamenwerking projecten

Tijd (60)
Geld (59)
Kwaliteit dienstverlening (97)
Kwaliteit woning (94)

Nieuwbouw (91)
Traditioneel
Ketensamenwerking
(71)
(20)
22
16
23
15
57
12
55
11

Onderhoud en renovatie (38)
Traditioneel
Ketensamenwerking
(16)
(22)
10
12
10
11
9
19
9
19

Omdat er ook analyses zijn gemaakt tussen kleine en grote projecten, is in de onderstaande
tabel 7.4. aangegeven wat dat betekent voor de hoeveelheid data op tijd, geld en kwaliteit.
Tabel 7.4: Overzicht hoeveelheid data per aspect uitgesplitst op kleine en grote projecten

Tijd (60)
Geld (59)
Kwaliteit van de dienstverlening (97)
Kwaliteit van de woning (94)

Totaal 129 projecten, waarvan data op:
Klein (77)
Groot (52)
29
31
31
28
25
72
25
69

In tabel 7.5. is een opsplitsing gemaakt van de data uit tabel 7.4. naar nieuwbouwprojecten
en onderhoud- en renovatie projecten.
Tabel 7.5: Overzicht hoeveelheid data nieuwbouw, onderhoud en renovatieprojecten uitgesplitst in grote en kleine
projecten

Nieuwbouw (91)
Klein (65)
Groot (26)
Tijd (60)
Geld (59)
Kwaliteit dienstverlening (97)
Kwaliteit woning (94)

23
26
18
18

15
12
51
48
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Onderhoud en renovatie (38)
Klein (12)
Groot (26)
6
5
7
7

16
16
21
21

7.1.2. Resultaten in de nieuwbouw
In deze paragraaf worden de gerealiseerde prestaties op tijd, geld en kwaliteit weergeven
van nieuwbouwprojecten die traditioneel of in ketensamenwerking zijn uitgevoerd111.
Vervolgens zal een vergelijking worden gemaakt tussen de resultaten die zijn behaald in
kleine- versus grote projecten. Daarna zullen de resultaten van het onderzoek naar
eventueel onjuist gelabelde ketensamenwerkingsprojecten worden besproken. Afsluitend
worden de resultaten van een enkelvoudige en meervoudige regressie analyse besproken.
Met behulp van de regressie-analyses is onderzocht wat de relatie is tussen de hoogte van
de KSI-score, de projectomvang en de prestaties op tijd, geld en kwaliteit.
Prestaties op tijd, geld en kwaliteit.
In tabel 7.6. zijn de overall resultaten112 op de dimensies tijd, geld en kwaliteit weergegeven
van nieuwbouwprojecten die traditioneel en in ketensamenwerking zijn uitgevoerd.
Tabel 7.6: Verschilscores en mate van significantie tussen traditionele en ketensamenwerkingsprojecten (nieuwbouw)

In de tabel kan worden afgelezen dat de prestaties van nieuwbouwprojecten die in
ketensamenwerking zijn uitgevoerd, nagenoeg niet beter zijn dan traditioneel uitgevoerde
projecten. Wel blijkt uit tabel 7.6. dat projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd,
ruim 22 procentpunten minder tijdoverschrijding kennen dan traditioneel uitgevoerde
projecten. Dit verschil is - zo is af te lezen - statistisch gezien zwak significant.
Vergelijking prestaties kleine projecten versus grote projecten in de nieuwbouw
In paragraaf 1.1.2. is beschreven wat de effecten van de leercurve kunnen zijn (Linton &
Walsh, 2004). Een van de uitgangspunten voor de leercurve is dat teams langdurig
samenwerken. Hierbij geldt wellicht ook dat als teams langdurig kunnen samenwerken op
hetzelfde project, dat er dan zo min mogelijk verstoring van het productieproces optreedt
waardoor de efficiency zou kunnen verbeteren. Hierbij is de gedachte is dat teams langer
kunnen samenwerken binnen grote dan kleine projecten. Om te onderzoeken of dergelijke
efficiency-voordelen ook in de onderzochte projecten optreden, is de vergelijking tussen
grote en kleine projecten uitgevoerd. Dit is een extra analyse die met de beschikbare data
eenvoudig kon worden uitgevoerd, en wellicht tot nieuwe inzichten leidt.

111

Hierbij staan de overall scores op de dimensies tijd, geld en kwaliteit centraal.

112

Zie voor de detail- en overallscores paragraaf 6.2.1.
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In tabel 7.7. is weergeven wat de prestaties zijn die in kleine projecten worden gerealiseerd
en hoe die zich verhouden tot de prestaties die in grote projecten worden gerealiseerd.
Hierbij zijn alle nieuwbouwprojecten opgesplitst in ‘groot’ en ‘klein’ en is het onderscheid
tussen traditionele- en ketensamenwerkingsprojecten achterwege gelaten113.
Tabel 7.7. Verschilscores en mate van significantie tussen grote- en kleine projecten in de nieuwbouw

Uit tabel 7.7. kan worden afgelezen dat er geen statistisch significant verschil is gevonden
tussen kleine en grote projecten in de nieuwbouw, noch op tijd, noch op geld, noch op
kwaliteit.
Uitkomst onderzoek vals-positieve nieuwbouwprojecten
In paragraaf 6.5. is het resultaat beschreven van het onderzoek naar de effecten van valspositieve114 ketensamenwerkingsprojecten op de onderzoeksresultaten. Uit de resultaten
van het onderzoek bleek, dat 5 van de 14 samenwerkingsverbanden, een KSI-score
behaalden die lager was dan 50%115. Alle partijen die een score onder de 50% behaalden
werden bestempeld als ‘vals-positieve’ cases. Die vals-positieve cases brachten tezamen 5
projecten in.
Waar in tabel 7.6. in eerste instantie alleen een significant verschil af te lezen was op de
dimensie tijd (ketensamenwerkingsprojecten scoorden beter dan traditionele projecten),
kan in tabel 7.8. worden afgelezen dat er - na de verwijdering van vals-positieve cases - op
geen enkele dimensie van tijd, geld en kwaliteit significant betere prestaties in
ketensamenwerking worden gerealiseerd dan traditioneel.
Tabel 7.8: Overzicht gemiddelden voor nieuwbouwprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking en traditioneel (met een
KSI-score groter dan 50%)

113

Zie voor de detail- en overallscores paragraaf 6.2.2.

114

Dit betekent dat projecten gepercipieerd worden als ketensamenwerkingsprojecten, maar dat in werkelijkheid niet blijken te zijn.

115

In paragraaf 5.3. is beargumenteerd waarom het omslagpunt 50% is.
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Uitkomsten onderzoek hoogte KSI-score en de prestaties op tijd, geld en kwaliteit
Om te onderzoeken of er een causaal verband bestaat tussen de KSI-score en de prestaties
op tijd, geld en kwaliteit is een regressieanalyse uitgevoerd (zie paragraaf 6.5.). Hierbij is per
dimensie tijd, geld en kwaliteit onderzocht wat de invloed van de KSI-score is op de
prestaties die in de bijbehorende projecten zijn geleverd, dat wil zeggen de KSI-score is de
onafhankelijke variabele en de prestaties op tijd, geld en kwaliteit zijn de afhankelijke
variabelen. In tabel 7.9 zijn de uitkomsten van de regressieanalyse weergegeven.
Tabel 7.9: Impact van de KSI score op de dimensies tijd, geld en de mate van significantie (nieuwbouw).

Op basis van de uitkomsten van de analyse, blijkt uit bovenstaande tabel dat er een
statistisch zwak significante relatie is gevonden tussen de hoogte van de KSI-score en het
verschil in doorlooptijd en een statistisch significante relatie op het verschil in geld.
De verwachting was dat als de KSI-score omhoog ging, de doorlooptijd zou afnemen. Uit de
beta score blijkt echter dat voor nieuwbouwprojecten bij een hogere KSI-score, de
doorlooptijd zwak significant toeneemt. Tevens kan worden vastgesteld dat wanneer de KSIscore stijgt, het verschil tussen de begroting en realisatie significant daalt. Er kan geen
significant verband worden ontdekt tussen een hogere KSI-score en verbeterde prestaties
op kwaliteit.
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Uitkomsten onderzoek hoogte KSI-score en projectomvang, versus prestaties op tijd, geld en
kwaliteit
In tabel 7.10 worden de resultaten van een multiple-regressie analyse weergegeven, waarbij
de relatie tussen de hoogte van de KSI-score, projectomvang en de impact die dat heeft op
tijd, geld en kwaliteit in de nieuwbouw is onderzocht.
Tabel 7.10: impact van de KSI-en projectomvang op de dimensies tijd, geld en de mate van significantie (nieuwbouw)

De gedachte achter deze analyse was dat als de KSI-score zou toenemen in combinatie met
de uitvoering van grotere projecten, dat daardoor verbeterde prestaties op tijd, geld en
kwaliteit zouden ontstaan. Nergens is een sterk significante relatie geconstateerd, zodat dit
verwachte effect niet kan worden vastgesteld.
Wel is er een statistisch (zwak)significante relatie gevonden tussen de hoogte van de KSI
score, de projectomvang en het aantal oplevergebreken. Hierbij treden echter
tegengestelde effecten op. Dit wil zeggen, als de KSI score toeneemt, neemt het aantal
opleverpunten toe en gelijktijdig neemt het aantal opleverpunten af door de toenemende
projectomvang. Dit is een onverwacht (zwak) significant effect waar nader onderzoek naar
dient te worden gedaan.
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7.1.3. Resultaten in onderhoud en renovatie
In deze paragraaf worden de gerealiseerde prestaties op tijd, geld en kwaliteit weergeven
van onderhoud en renovatieprojecten die traditioneel of in ketensamenwerking zijn
uitgevoerd116. Vervolgens zal een vergelijking plaats vinden tussen de resultaten die zijn
behaald in kleine versus grote projecten. Daarna zullen de resultaten van het onderzoek
naar eventueel onjuist gelabelde ketensamenwerkingsprojecten, worden besproken.
Afsluitend worden de resultaten van een enkelvoudige en meervoudige regressie analyse
besproken. In deze regressie analyses is onderzocht wat de relatie is tussen de hoogte van
de KSI-score en projectomvang enerzijds en prestaties op tijd, geld en kwaliteit anderzijds.
Prestaties op tijd, geld en kwaliteit.
In de onderstaande tabel 7.11. zijn de overall resultaten op de dimensies tijd, geld en
kwaliteit weergegeven van onderhoud en renovatieprojecten die traditioneel en in
ketensamenwerking zijn uitgevoerd.
Tabel 7.11: Verschilscores en mate van significantie tussen traditionele en ketensamenwerkingsprojecten (onderhoud en
renovatie)

Onderhoud- en renovatieprojecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd, blijken
cijfermatig over de gehele linie betere te presteren dan projecten die traditioneel zijn
uitgevoerd. Uit tabel 7.11 kan worden afgelezen dat zowel traditionele alsook projecten in
ketensamenwerking de planning met ca. 20% overschrijden. Op de dimensie geld valt op dat
traditionele onderhoud- en renovatieprojecten budgetoverschrijdingen kennen, terwijl
projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd circa 13% onder het budget worden
opgeleverd. Ook op het gebied van de kwaliteit van de dienstverlening is het verschil groot:
projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd presteren bijna 1 rapportcijferpunt
beter, dan projecten die traditioneel zijn uitgevoerd. Ook de kwaliteit van de woning wordt
in ketensamenwerking (circa 0,4 punt) hoger gewaardeerd en het aantal oplevergebreken
ligt circa 0,3 punt lager dan bij traditioneel uitgevoerde onderhoud- en renovatieprojecten.
Statistisch significante verschillen zijn alleen gevonden op de dimensie ‘geld’ (zwak
significant) en de kwaliteit van de dienstverlening (significant). De overige verschillen zijn
dat vooralsnog niet.

116

Hierbij staan de overall scores op de dimensies tijd, geld en kwaliteit centraal.
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Vergelijking prestaties kleine projecten versus grote projecten
In tabel 7.12. is weergeven wat de prestaties zijn die in kleine projecten worden
gerealiseerd ten opzichte van de prestaties die in grote projecten worden gerealiseerd.
Hierbij zijn alle onderhoud en renovatieprojecten gesplitst in ‘groot’ en ‘klein’ op dezelfde
wijze als dat bij de nieuwbouw is gedaan. Ook in deze analyse is het onderscheid tussen
traditionele- en ketensamenwerkingsprojecten achterwege gelaten.
Tabel 7.12. Verschilscores en mate van significantie tussen grote- en kleine projecten bij onderhoud en renovatie

Uit tabel 7.12 kan worden afgelezen dat grote projecten veel minder tijdoverschrijding
kennen dan kleine projecten. Dit verschil is bijna 45 procentpunten, terwijl zowel kleine als
grote projecten niet binnen de planning blijven. Ook valt op dat kleine projecten bijna 19
procentpunten eerder worden opgeleverd dan gepland, terwijl grote projecten zo goed als
binnen de planning worden opgeleverd. Verder kan worden afgelezen dat kleine projecten
(iets) beter presteren op de kwaliteit van de dienstverlening dan grote projecten. Een groot
verschil is de kwaliteit van de woning, deze wordt in kleine projecten ca. 0,8
rapportcijferpunt hoger beoordeeld dan die in kleine projecten. Grote projecten kennen
daarentegen weer minder opleverpunten dan kleine projecten. Dit verschil is overigens
klein: 0,34 opleverpunt.
Van de besproken verschillen zijn er slechts twee statistisch significant. Er is een significant
verschil gevonden op de dimensie tijd en een (zwak) significant verschil met betrekking tot
de tevredenheid inzake de kwaliteit van de woning.
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Uitkomsten onderzoek vals-positieve onderhoud en renovatieprojecten
In het onderhavige onderzoek zijn 9 unieke (keten)samenwerkingsverbanden van
corporaties en bouwers onderzocht zijn, die gezamenlijk 22 onderhoud en
renovatieprojecten in de BPP-database hadden ingebracht117 (zie paragraaf 6.5).
Alle samenwerkingsverbanden die een KSI-score onder de 50% behaalden werden
bestempeld als ‘vals-positieve’ cases; dit betrof 6 samenwerkingsverbanden met tezamen 6
onderhoud en renovatieprojecten. Na opschoning bleven er slechts drie
samenwerkingsverbanden over die een KSI-score groter dan 50% behaalden. Deze drie
samenwerkingsverbanden brachten gezamenlijk 16 onderhoud- en renovatieprojecten in.
Na het verwijderen van de vals-positieve cases118, is het beeld (kijkend naar de
verschilscores in tabel 7.13) niet wezenlijk veranderd. Dat wil zeggen dat
ketensamenwerkingsprojecten over de gehele linie betere scores laten zien dan traditionele
projecten.
Tabel 7.13: Overzicht gemiddelden voor onderhoud- en renovatieprojecten uitgevoerd in ketensamenwerking
(met een KSI-score groter dan 50%)

Het is bij de interpretatie van de hiernavolgende resultaten van belang te vermelden, dat
het aantal waarnemingen op basis waarvan de KSI-score tot stand is gekomen, gebaseerd is
op slechts 3 koppels van opdrachtgevers en bouwers. In (Hair et al., 2010) wordt gesteld dat
er meer dan drie waarnemingen nodig zijn. Met slechts drie waarnemingen mogen er geen
conclusies met betrekking tot de significantie van verschillen worden getrokken. Voor de
volledigheid is er voor gekozen, de hiernavolgende resultaten wel te laten zien, maar niet
mee te nemen in de conclusies, immers de resultaten van de uitgevoerde analyses zijn niet
betrouwbaar genoeg.
De verschillen in tabel 7.13 komen geheel overeen met de resultaten die gevonden zijn
zonder de groep ketensamenwerkingsprojecten te filteren op KSI-scores groter dan 50%.
Uit de resultaten van tabel 7.13 kan worden afgelezen dat er een zwak significant verschil is
gevonden op de dimensies geld en een significant verschil kijkend naar de kwaliteit van de
dienstverlening, overeenkomstig tabel 7.11.

117

De totale resultaten van de analyse van de KSI-scores zijn terug te vinden in paragraaf 6.5.

118

Dat wil zeggen dat projecten met een KSI-score lager dan 50% zijn verwijderd uit de dataset.
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Uitkomsten onderzoek hoogte KSI-score versus prestaties op tijd, geld en kwaliteit
Om te onderzoeken of er een causaal verband bestaat tussen de KSI-score en de prestaties
op tijd, geld en kwaliteit is een enkelvoudige regressie-analyse uitgevoerd (zie paragraaf
6.5.). Hierbij is onderzocht wat de invloed van de KSI-score is op de prestaties die in de
bijbehorende onderhoud en renovatieprojecten zijn geleverd. In tabel 7.14 zijn de
resultaten weergegeven van onderhoud- en renovatieprojecten.
Tabel 7.14: Impact van de KSI score op de dimensies tijd, geld en de mate van significantie (onderhoud en renovatie).

Op basis van de uitkomsten zoals deze zijn weergegeven in tabel 7.14. blijkt dat alleen een
significante relatie is gevonden tussen de hoogte van de KSI-score en het verschil in
doorlooptijd. Hieruit blijkt dat als de KSI-score omhoog gaat, de tijd toeneemt, met andere
woorden, precies een omgekeerd effect als op grond van de theorie verwacht zou kunnen
worden.
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Uitkomsten onderzoek hoogte KSI-score en projectomvang, versus prestaties op tijd, geld en
kwaliteit
In tabel 7.15. worden de resultaten van een meervoudige regressie analyse weergegeven,
waarbij de relatie tussen de hoogte van de KSI-score, projectomvang en de impact die dat
heeft op tijd, geld en kwaliteit bij onderhoud- en renovatieprojecten is onderzocht.
Tabel 7.15: impact van de KSI-en projectomvang op de dimensies tijd, geld en de mate van significantie (onderhoud en
renovatie)

Uit de resultaten kan worden afgelezen dat er een significante relatie bestaat tussen de KSIscore en de dimensie tijd, maar de projectomvang laat geen significante waarde zien.
Hetzelfde kan gesteld worden voor de relatie tussen de hoogte van de KSI-score en de
omvang van projecten en de kwaliteit van de woning (het aantal opleverpunten). Hoe hoger
de KSI-score, hoe lager het aantal opleverpunten. Het is duidelijk dat het toevoegen van de
onafhankelijke variabele projectomvang naast de verklarende variabele KSO niet leidt tot
een significant betere verklaring van de afhankelijke variabele tijd, geld en kwaliteit.
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7.1.4. Toetsen van geformuleerde hypothesen
Zoals op basis van de uitkomsten van de literatuurstudie (zie paragraaf 3.8.) is
beargumenteerd, zou de toepassing van ketensamenwerking bij de uitvoering van
nieuwbouw, onderhoud en renovatieprojecten kunnen leiden tot betere prestaties op tijd,
geld en kwaliteit dan traditioneel uitgevoerde projecten.
In deze subparagraaf zullen de geformuleerde hypothesen op basis van de verzamelde data
worden getoetst. Eerst worden de hypothesen voor nieuwbouw getoetst, vervolgens die
voor onderhoud en renovatie.
Geformuleerde hypothesen voor de nieuwbouw:


Hypothese 1: woningbouw projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd worden
eerder (ten opzichte van de planning) opgeleverd dan traditioneel uitgevoerde
projecten.

Op basis van de resultaten uit het empirisch onderzoek, blijkt inderdaad dat
ketensamenwerkingsprojecten (veel) minder afwijken van de planning dan traditioneel
uitgevoerde nieuwbouwprojecten; zie bijvoorbeeld tabel 7.6 waarin is af te lezen dat het
verschil tussen projecten uitgevoerd in ketensamenwerking en traditioneel uitgevoerde
projecten ca. 22 procentpunten bedraagt, wat (zwak) significant blijkt te zijn.
Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat hypothese 1 wordt aangenomen.


Hypothese 2: woningbouw projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd worden
voor lagere kosten (ten opzichte van het budget) gerealiseerd dan projecten die
traditioneel zijn uitgevoerd.

Op basis van de resultaten in tabel 7.6 blijkt dat zowel traditioneel uitgevoerde projecten
alsook projecten die uitgevoerd zijn in ketensamenwerking, binnen het budget worden
uitgevoerd. Traditionele projecten blijken iets meer onder het budget (ca. 3,6
procentpunten) uitgevoerd te worden, dan ketensamenwerkingsprojecten. Dit verschil blijkt
na toetsing niet significant te zijn.
Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat hypothese 2 wordt verworpen.
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Hypothese 3: woningbouw projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd kennen
een hogere kwaliteit van dienstverlening dan projecten die niet in ketensamenwerking
zijn uitgevoerd.

Uit de resultaten in tabel 7.6. blijkt dat de gemiddelde score voor de kwaliteit van de
dienstverlening tussen traditioneel uitgevoerde projecten en projecten uitgevoerd in
ketensamenwerking een beperkt verschil (0,13 rapportcijfer-punt) kent. Traditionele
projecten scoren daarbij marginaal beter dan projecten uitgevoerd in ketensamenwerking.
Het verschil blijkt echter niet significant te zijn.
Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat hypothese 3 wordt verworpen.


Hypothese 4: woningbouw projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd hebben
een hogere klantwaardering, dan bouwprojecten die niet in ketensamenwerking zijn
uitgevoerd.

Uit de resultaten in tabel 7.6. blijkt dat de gemiddelde score voor de kwaliteit van de
woning119 tussen traditioneel uitgevoerde projecten en projecten uitgevoerd in
ketensamenwerking een beperkt verschil (0,13 rapportcijfer-punt) laat zien. Traditionele
projecten scoren daarbij marginaal beter dan projecten uitgevoerd in ketensamenwerking.
Het verschil blijkt echter niet significant te zijn
Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat hypothese 4 wordt verworpen.

119

In de hypotheses die zijn ontwikkeld wordt de kwaliteit van de woning uitgedrukt in een rapportcijfer. Gedurende het onderzoek zijn

echter ook oplevergebreken verzameld (technische kwaliteit van de woning). Omdat voor oplevergebreken echter geen hypothesen zijn
geformuleerd, worden deze in paragraaf 7.1.4. niet meegenomen.
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Geformuleerde hypothesen voor onderhoud en renovatie:


Hypothese 5: woningbouw projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd worden
eerder (ten opzichte van de planning) opgeleverd dan traditioneel uitgevoerde
projecten.

Uit de resultaten in tabel 7.11 blijkt dat ketensamenwerkingsprojecten iets minder afwijken
van de planning dan traditioneel uitgevoerde projecten. Het verschil tussen beide groepen
bedraagt ca. 3 procentpunten. Het verschil tussen beide groepen blijkt echter niet
significant te zijn.
Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat hypothese 5 wordt verworpen.


Hypothese 6: woningbouw projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd worden
voor lagere kosten (ten opzichte van het budget) gerealiseerd dan projecten die
traditioneel zijn uitgevoerd.

Uit de resultaten in tabel 7.11 blijkt dat traditioneel uitgevoerde projecten een
budgetoverschrijding kennen van ca. 7% terwijl projecten die in ketensamenwerking zijn
uitgevoerd ca. 13% onder budget gerealiseerd worden. Het verschil tussen traditioneel
uitgevoerde projecten en projecten uitgevoerd in ketensamenwerking bedraagt ruim 20
procentpunten. Dit verschil blijkt bovendien zwak significant te zijn.
Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat hypothese 6 wordt aangenomen.


Hypothese 7: woningbouw projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd kennen
een hogere kwaliteit van dienstverlening dan projecten die niet in ketensamenwerking
zijn uitgevoerd.

Uit de resultaten in tabel 7.11 blijkt dat de gemiddelde score voor de kwaliteit van de
dienstverlening tussen traditioneel uitgevoerde projecten en projecten uitgevoerd in
ketensamenwerking een ruim verschil (0,95 rapportcijfer-punt) kent. Projecten uitgevoerd
in ketensamenwerking scoren daarbij veel beter dan traditioneel uitgevoerde projecten. Het
verschil blijkt daarbij tevens significant te zijn.
Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat hypothese 7 wordt aangenomen.
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Hypothese 8: woningbouw projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd hebben
een hogere klantwaardering voor de woning, dan bouwprojecten die niet in
ketensamenwerking zijn uitgevoerd.

Uit de resultaten blijkt dat de gemiddelde score voor de kwaliteit van de woning (uitgedrukt
in een rapportcijfer) tussen traditioneel uitgevoerde projecten en projecten uitgevoerd in
ketensamenwerking een beperkt verschil (0,38 rapportcijfer-punt) laat zien.
Ketensamenwerkingsprojecten scoren daarbij beter dan traditioneel uitgevoerde projecten.
Het verschil blijkt echter niet significant te zijn
Op grond hiervan kan worden geconcludeerd dat hypothese 8 wordt verworpen.
De conclusies zoals hierboven getrokken, staan samengevat in tabel 7.16. Hieruit is af te
lezen dat in de nieuwbouw slechts één van de vier hypothesen is aangenomen. Bij
onderhoud en renovatie zijn er twee van de vier hypothesen aangenomen. Opvallend
gegeven is dat daar waar ketensamenwerking in de nieuwbouw vooral op de dimensie tijd
beter scoort dan traditioneel, in onderhoud en renovatie de dimensies geld en kwaliteit
(dienstverlening) beter scoren.
Tabel 7.16: Uitkomsten toetsen hypothesen bij nieuwbouw alsook onderhoud en renovatie.
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7.2. Interpretatie, discussie en reflectie
Alvorens in te gaan op de uitkomsten van het onderhavige onderzoek, wordt in paragraaf
7.2.1. een aantal algemene reflecties gegeven op de kwaliteit van de in dit proefschrift
gebruikte data en hoe eventuele onzuiverheden hierin de gevonden empirische resultaten
mogelijkerwijs hebben beïnvloed. Vervolgens zal in paragraaf 7.2.2. respectievelijk 7.2.3.
specifiek worden gereflecteerd op de gevonden resultaten in de nieuwbouw, onderhoud en
renovatie. Afsluitend zal in paragraaf 7.2.4. worden gereflecteerd op de verschillen tussen
nieuwbouw versus onderhoud en renovatie.
7.2.1. Algemene reflecties
1) Beperkte hoeveelheid data
Ketensamenwerking is een (proces)innovatie die pas sinds een aantal jaren schoorvoetend
wordt toegepast in de Nederlandse woningbouw. De verzamelde data bestrijken daardoor
nog maar een relatief korte periode (2010 - 2014). Bovendien was het vergaren van
voldoende tijd, geld en kwaliteit data een lastige opgave. Het is dan ook niet gelukt om
grotere aantallen projecten die uitgevoerd waren in ketensamenwerking te verzamelen,
eenvoudigweg omdat ze er in deze tijdsperiode nog maar mondjesmaat waren.
Het gemis van grotere hoeveelheden meetgegevens maakt het lastig om op alle dimensies
van tijd, geld en kwaliteit harde uitspraken te doen. Met relatief weinig data worden alleen
sterke verbanden zichtbaar. Omdat er veel factoren zijn die de prestaties kunnen
beïnvloeden, is er gezocht naar genuanceerde relaties. Met een geringe hoeveelheid data
zijn die echter minder goed te vinden.
2) Vals-positieve cases
De hypotheses die in het onderhavige onderzoek zijn getoetst, zijn gebaseerd op de
resultaten van de ‘zelf gelabelde’ ketensamenwerkingsprojecten. In paragraaf 6.5. heeft een
eerste onderzoek plaatsgevonden naar de zogenaamde type I fouten in de ‘zelf gelabelde’
ketensamenwerkingsprojecten. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat op het niveau
opdrachtgever en bouwer, er van de 23 zelf-benoemde ketensamenwerkingsverbanden, 11
(ca. 48%) een KSI-score behaalden onder de 50%. Hierdoor kan - met enige voorzichtigheid worden gesteld dat circa 48% van alle ketensamenwerkingsverbanden nog onvoldoende
invulling geven aan de onderliggende ‘practices’.
Uit de resultaten (zie tabel 7.8 voor nieuwbouw en 7.13 voor onderhoud en renovatie) bleek
verder dat het weglaten van ketensamenwerkingsprojecten met een KSI-score lager dan
50% de uitkomsten van het onderzoek niet wezenlijk veranderden.
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Een andere belangrijke beperking van het onderzoek is, dat de groep traditionele projecten
eveneens vals-negatieve projecten (en samenwerkingsverbanden) kan bevatten. Dit zou het
verschil tussen de twee populaties kunnen veranderen, wat vervolgens de resultaten weer
had kunnen beïnvloeden. Een dergelijk ‘gevaar’ is niet denkbeeldig, omdat alleen al het feit
dat de projecten zijn aangemeld betekent dat partijen geïnteresseerd zijn in het meten van
prestaties. Dit kan weer gezien worden als een stap in het aspect ‘gezamenlijk monitoren’
(zie KSI, paragraaf 5.3.) bij de implementatie van ketensamenwerking. De verschillen in de
resultaten tussen projecten die traditioneel en in ketensamenwerking zijn uitgevoerd
dienen dan ook met voorzichtigheid te worden geïnterpreteerd.
3) KSI-score; omslagpunt 50%
In het onderhavige onderzoek is een KSI-score van minder dan 50% gebruikt om valspositieve samenwerkingsverbanden uit de database te filteren. Deze grens is arbitrair en
bedoeld om gevoeligheidsanalyses uit te voeren met een steeds verder oplopende KSIgrens. Hierbij zou dan worden onderzocht of een hogere KSI-score impact heeft op een
verbeterde prestatie op tijd, geld en kwaliteit. Dit is echter met de beschikbare data niet
gelukt. Vanwege het arbitraire karakter van het KSI-omslagpunt, zijn de hypotheses dan ook
getoetst op basis van de ‘zelf gelabelde’ ketensamenwerkingsprojecten en niet op basis van
KSI-scores hoger dan 50%.
4) Tijd en geld data: moeizaam te verzamelen en lastig te vergelijken
Een belangrijke factor die meegenomen dient te worden bij de interpretatie van de tijd en
geld scores, is dat partijen niet in staat zijn gebleken data op tijd en geld per bouwfase aan
te leveren. Zo is het mogelijk dat er een verschil bestaat tussen de begroting en de realisatie
omdat er bijvoorbeeld werkzaamheden zijn geschrapt die wel begroot waren. Een dergelijk
verschil is niet toe te schrijven aan het toepassen van ketensamenwerking en zou derhalve
dan ook niet meegenomen mogen worden in het bepalen van de mate waarin het gelukt is
om tegen lagere kosten (dan begroot) het werk uit te voeren. In een dergelijke situatie zou
het budget daarop aangepast dienen te worden.
Het op structurele basis monitoren van de voortgang van projecten (begroting/planning
versus realisatie) en het analyseren van de oorzaken en omvang van de afwijkingen
(eventueel per fase in het bouwproces) is nog geen gewoonte bij de woningcorporaties die
deel hebben genomen aan het onderhavige onderzoek. Ook al is deze data opgevraagd, de
deelnemende corporaties waren eenvoudigweg niet in staat deze data aan te leveren.
Hierdoor is het in de analysefase niet mogelijk geweest om verschillen tussen begroting en
realisatie in een juist perspectief te plaatsen. Deze ‘onzuiverheid’ in de tijd en geld data
maakt het lastig de uitkomsten te interpreteren. Het is derhalve mogelijk dat deze
onzuiverheid het empirisch gevonden verschil tussen projecten uitgevoerd in
ketensamenwerking en traditioneel, onterecht zou kunnen verkleinen of vergroten.
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5) Tijd en geld data: de kwaliteit van plannen en begroten beïnvloedt de verschillen
Naast problemen met de kwaliteit van de data zelf, zoals bij het vorige punt beschreven,
konden er ook interpretatieproblemen ontstaan doordat opdrachtgevers onvoldoende in
staat waren goed te plannen of te begroten. Als er bijvoorbeeld veel te ruim gepland of
begroot was, dan was het voor partijen veel eenvoudiger binnen tijd en budget te leveren
dan organisaties die een hele krappe planning of begroting hadden gemaakt. Dergelijke
‘fouten’ dienen meegenomen te worden in de wijze waarop de tijd en geld data
geïnterpreteerd wordt. Het is daardoor mogelijk dat deze onzuiverheid het empirisch
gevonden verschil tussen de begroting en realisatie (zowel op de dimensie tijd als geld)
onterecht zou kunnen beïnvloeden.
6) Crisis en de mogelijke impact op prestaties
Belangrijk om mee te nemen bij de interpretatie van de resultaten, is dat de huidige
marktsituatie in de bouw (crisis), ondernemers dwingt om hun opdrachtgevers nog meer te
‘binden’ door nog meer in te zetten op het leveren van een zo goed mogelijk product,
binnen tijd en met een minimum aan opleverpunten. De achterliggende doelstelling daarbij
is herhaalopdrachten te verkrijgen. Dergelijke marktdruk zou op zichzelf - ook zonder de
toepassing van ketensamenwerking - kunnen leiden tot verbeterde prestaties. Het is dan
mogelijk dat de grote concurrentie in de nieuwbouw, waar de bouwproductie de grootste
teruggang kende, organisaties zo onder druk zette, dat partijen alles uit de kast hebben
gehaald om hun opdrachtgevers zo goed mogelijk te bedienen. Hierbij was de druk in de
nieuwbouw nog groter dan in onderhoud en renovatie120. Dit zou een van de redenen
kunnen zijn, waarom de prestatieverschillen tussen traditionele- en
ketensamenwerkingsverbanden in de nieuwbouw nog niet uit het onderzoek naar voren
komen.
Hiernavolgend worden de belangrijkste resultaten - op basis van het in dit proefschrift
beschreven onderzoek - in de nieuwbouw, onderhoud en renovatie samengevat. Vervolgens
worden op basis van deze resultaten een aantal reflecties gedaan.

120

Zie paragraaf 1.2.
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7.2.2. Discussie en reflecties nieuwbouw
De toepassing van ketensamenwerking in de nieuwbouw leidt alleen op de dimensie ‘tijd’
tot statistisch significant betere prestaties dan traditionele samenwerkingsverbanden.
Zowel traditionele- alsook ketensamenwerkingsprojecten kennen in meer of mindere mate
(forse) tijdsoverschrijdingen. Verbeterde prestaties op de dimensie ‘tijd’ dient dan ook
gelezen te worden als minder tijdoverschrijdingen dan traditioneel.
Zowel in traditionele- als in ketensamenwerkingsprojecten worden rapportcijfers behaald
die onderling nauwelijks afwijken en zich rondom het rapportcijfer 7 bevinden. Ook het
aantal gemeten opleverpunten verschilt onderling nauwelijks en bevindt zich rondom de 2
opleverpunten.
Er is geen significant verschil gevonden tussen de prestaties die in grote versus kleinere
nieuwbouwprojecten worden gerealiseerd. Ook is gebleken dat bij een hogere KSI score121,
de doorlooptijden van projecten oplopen en budgetoverschrijdingen afnemen. Hieruit zou
kunnen worden afgeleid, dat organisaties die een hogere KSI-score behalen, meer tijd
steken in het voorkomen van fouten (investeren in ‘control’), waardoor
kosten(overschrijdingen) afnemen.
Reflecties


De toepassing van ketensamenwerking in de nieuwbouw leidt op de dimensie ‘tijd’ tot
een statistisch significant betere prestatie dan traditioneel uitgevoerde projecten. Zowel
traditionele- alsook ketensamenwerkingsprojecten lopen (fors) uit, maar projecten die
in ketensamenwerking zijn uitgevoerd kennen veel minder tijdoverschrijdingen dan
traditioneel uitgevoerde projecten. Het is denkbaar dat de voordelen van
ketensamenwerking in de nieuwbouw, in eerste instantie zichtbaar worden op de
dimensie ‘tijd’ en dat de overige voordelen op de dimensies ‘geld’ en ‘kwaliteit’ pas de
komende jaren zichtbaar worden. Dit kan te wijten zijn aan de gemiddeld langere
doorlooptijden van nieuwbouwprojecten ten opzichte van onderhoud en
renovatieprojecten, waardoor het project overschrijdend leren en het op basis daarvan
verbeteren van de prestaties op tijd, geld en kwaliteit meer tijd vergt.



In de bovenstaande paragraaf is gesteld dat bij een oplopende KSI score ook de
doorlooptijden oplopen, maar de budgetoverschrijdingen afnemen. De oplopende
doorlooptijden zouden een tijdelijk fenomeen kunnen zijn. Zoals in paragraaf 3.3.
betoogd, leiden investeringen in controle kosten (door bijvoorbeeld extra tijd te nemen
voor het uitvoeren van projecten) tot een betere kwaliteit. Een betere product- en
proceskwaliteit leidt tot minder verstoringen en daarmee tot een verlaging van de
doorlooptijd en (faal)kosten. Meerjarig onderzoek is noodzakelijk om vast te stellen of
een dergelijk (na-ijl) effect daadwerkelijk is vast te stellen.

121

Zie paragraaf 6.5.
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7.2.3. Reflecties onderhoud en renovatie
Onderhoud- en renovatie projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd worden ruim
onder budget gerealiseerd met een kwaliteit van dienstverlening die bijna 1
rapportcijferpunt hoger is dan bij traditioneel uitgevoerde projecten.
Tevens is gebleken dat de tevredenheid van de bewoner over de woning bij kleinere
projecten een veel betere score laat zien dan grote projecten. Grotere projecten lopen
echter substantieel minder uit (de planning) dan kleinere projecten. Hieruit zou kunnen
worden afgeleid dat kleinere projecten onverwacht veel extra tijd kosten, maar dat dat zich
terug vertaalt in een (veel) beter product.
Uit de detailanalyses waarbij de relatie is onderzocht tussen een verhoging van de KSI score
en de impact die dat had op de tijd, geld en kwalitatieve prestatie, blijkt dat alleen een
statistisch significante relatie is gevonden tussen de hoogte van de KSI score en het verschil
in doorlooptijd. Hieruit is gebleken dat als de KSI score omhoog gaat, de doorlooptijd
toeneemt. Precies een omgekeerd effect als op grond van de theorie verwacht zou kunnen
worden.
Reflecties onderhoud en renovatie


Zoals uit paragraaf 7.1.3. is gebleken, waren de prestaties op tijd, geld en kwaliteit voor
projecten die in ketensamenwerking waren uitgevoerd, op alle dimensies beter dan
traditioneel. Toch waren alleen de geconstateerde verschillen op kwaliteit en geld
statistisch significant. Gezien alle beperkingen122 van het uitgevoerde onderzoek123, is
het mogelijk dat indien er meer data beschikbaar komt, de geconstateerde verschillen
tussen traditioneel en ketensamenwerking op alle dimensies van tijd, geld en kwaliteit
statistisch significant worden.



Wat de significantie scores naar alle waarschijnlijkheid beïnvloedt, is het feit dat er
relatief weinig waarnemingen zijn op projectniveau, waardoor er alleen bij grote
verschillen tussen de behaalde scores, significante verschillen ontstaan.

122

Zie paragraaf 7.2.1.

123

Zoals bijvoorbeeld onvoldoende data.
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7.2.4. Reflecties op de verschillen tussen nieuwbouw, onderhoud en renovatie


Nieuwbouwprojecten kennen over het algemeen langere doorlooptijden dan onderhoud
en renovatieprojecten. Dit omdat bij nieuwbouw de complete woning moet worden
gerealiseerd, terwijl bij onderhoud en renovatie slechts delen van de woning worden
aangepakt. De gemiddelde doorlooptijd voor de realisatie van een nieuwbouw woning
bedraagt circa 1 - 2 jaar124. Bij onderhoud en renovatie streven corporaties er naar om
de doorlooptijd van de ingreep te minimaliseren. Bewoners dienen immers zo kort
mogelijk overlast te ervaren. De gemiddelde doorlooptijd voor een onderhoud- of
renovatie ingreep bedraagt daarbij, naar schatting, circa 15 dagen per woning. Hierdoor
worden de werkzaamheden kort-cyclisch uitgevoerd. Zaken die mis gaan kunnen daarbij
snel worden vertaald in een aangepaste aanpak voor de volgende woning. Bij
nieuwbouw vormen doorgaans alle woningen samen een project en worden woningen
niet 1-voor-1 gebouwd maar allemaal tegelijk. Hierdoor kan het PDCA-cyclus alleen over
projecten plaats vinden en niet binnen projecten. Dit kan nadelen hebben met
betrekking tot de snelheid waarmee leereffecten optreden.



Onderhoud en renovatieprojecten zijn lastig op voorhand in detail te plannen. De
complicerende factor bij dergelijke werkzaamheden is dat partijen met bewoners te
maken krijgen die allemaal hun eigen ‘aanpak’ vergen vanwege de diversiteit van
bewoners (jong, oud, gehandicapt, gezinnen, wel/geen Nederlands sprekend etc.)
Tevens is het op voorhand bepalen van de werkzaamheden die exact uitgevoerd dienen
te worden, vaak afhankelijk van de situatie ter plaatse. Daarvoor moeten woningen vaak
bezichtigd worden125, zodat er een ‘plan’ per woning kan worden vastgesteld. Daar is in
de nieuwbouw geen sprake van. Het uitvoeren van onderhoud en
renovatiewerkzaamheden vergen dan ook meer afstemming tussen de corporatie, de
bouwer en de bewoners. In dat soort situaties, waarbij coördinatie en afstemming
cruciaal is, lijkt de waarde van ketensamenwerking binnen de onderzoeksperiode
waarover data is verzameld, al tot de eerste significante resultaten te leiden. Het - op
basis van het onderzoek - kunnen laten zien van de eerste prestatieverbeteringen, zijn
van groot belang bij het doorbreken van het geschetste ‘kip-ei’ probleem (zie paragraaf
1.3.3.).

124

http://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=71399ned&D1=0&D2=a&D3=a&D4=0&D5=l&VW=T [Geopend op 5 januari

2015]
125

Dit wordt ook wel een warme opname genoemd.
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7.3. Conclusies
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij de belangrijkste resultaten van het onderhavige
onderzoek en de belangrijkste conclusies die kunnen worden getrokken naar aanleiding van
de onderzoeksresultaten. Ook zal afsluitend worden terug gegrepen op de ‘beoogde’
waarde van dit proefschrift en de mate waarin het gelukt is dat te realiseren.
Op basis van het onderhavige onderzoek kan worden geconcludeerd dat de toepassing van
ketensamenwerking in de nieuwbouw op de dimensie tijd, tot betere prestaties leidt dan
traditioneel uitgevoerde projecten. In onderhoud en renovatie blijken projecten die in
ketensamenwerking zijn uitgevoerd op de dimensies geld en kwaliteit (dienstverlening)
beter te scoren dan traditioneel uitgevoerde projecten. Op basis van de onderzoekdata is
het nog niet mogelijk gebleken om over de gehele linie (tijd, geld en kwaliteit) verbeterde
prestaties vast te stellen bij projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd. Wellicht
dat hiervoor langduriger onderzoek uitgevoerd dient te worden. Het is mogelijk dat er
enkele jaren overheen gaan voordat partijen in voldoende mate de onderliggen
hoofdactiviteiten (zie paragraaf 5.3.) hebben kunnen implementeren, die horen bij de
toepassing van ketensamenwerking.
Voor het eerst zijn er harde bewijzen in de Nederlandse bouwpraktijk verzameld dat de
toepassing van ketensamenwerking op een aantal dimensies van tijd, geld en kwaliteit leidt
tot betere prestaties dan traditioneel mogelijk is. De verzamelde resultaten zijn echter niet
zodanig eenduidig dat het invulling geeft aan een van de belangrijke doelstellingen van dit
proefschrift, te weten: middels harde data de sector in beweging zetten. Zonder feiten is het
niet mogelijk dat doel te bereiken. Uit het onderhavige onderzoek bleek - bijvoorbeeld voor
de KSI-analyses - te weinig data beschikbaar. De resultaten geven daarmee slechts deels
invulling aan een van de belangrijke doelstellingen van dit proefschrift zoals deze is
beschreven in paragraaf 1.3.1.
Daarnaast was een van de belangrijke doelstellingen om meer inzicht te geven in het
concept ketensamenwerking. Door het uitvoeren van een literatuurstudie, waarin de
diverse concepten zijn beschreven en onderling met elkaar in verband zijn gebracht, is
daarin een eerste stap gezet. Het begrip ketensamenwerking is verder geconcretiseerd met
behulp van de KSI-index en de daarbij horende hoofdaspecten en practices. Hierdoor is het
concept ketensamenwerking niet alleen theoretisch, maar ook praktisch verder inhoud
gegeven. Ook al is het instrumentarium wellicht nog verder te verbeteren, de concreetheid
van het instrument zorgt in ieder geval voor veel meer praktisch inzicht, dan voor de start
van het onderzoek in de Nederlandse bouwsector aanwezig was. Daarmee is invulling
gegeven aan de doelstelling zoals deze is beschreven in paragraaf 1.3.2.
Het implementeren van nieuwe (samenwerkings-)concepten heeft tijd nodig. Op zich is dat
geen verassing, dat geldt voor veel meer nieuwe producten en concepten. Als metafoor
hiervoor kan de introductie van de ‘klapschaats126’ gelden; verschillende partijen
(producenten, opdrachtgevers, gebruikers) dienden overtuigd te worden van deze nieuwe
schaats.
126

http://www.kennislink.nl/publicaties/de-klapschaats [Geopend op 31 juli 2014]
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Pas toen een aantal topschaatsers deze schaats ging testen en daarmee uitzonderlijk goede
prestaties behaalde, volgde de rest van de schaatswereld. Dit heeft echter - ondanks dat het
gebruik van de klapschaats evident leidde tot betere prestaties - maar liefst tien jaar
geduurd. Hetzelfde fenomeen deed zich bij de start van het onderhavige onderzoek voor.
Bouwpartijen waren bijzonder sceptisch rondom de toegevoegde waarde van
ketensamenwerking (zie paragraaf 1.3.3). Door het ontwikkelen van een weblog, het geven
van lezingen, het uitvoeren van pilots en het monitoren van projecten is er gewerkt aan het
doorbreken van de scepsis rondom het concept ketensamenwerking.
Het is zeer bemoedigend dat de afgelopen jaren steeds meer corporaties en
bouwondernemers met ketensamenwerking aan de slag zijn gegaan. Hierdoor zijn er de
afgelopen jaren steeds meer resultaten beschikbaar gekomen omtrent de waarde van
ketensamenwerking127. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat de scepsis sinds de start van
het onderhavige onderzoek, steeds verder is afgenomen. Daarmee is invulling gegeven aan
de derde doelstelling van het onderzoek zoals deze is beschreven in paragraaf 1.3.3.

127

https://ketensamenwerking.wordpress.com/category/resultaten-cijfers-praktijk/ [Geopend op 14 maart 2015]
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7.4. Aanbevelingen
In deze paragraaf worden naar aanleiding van het resultaten en de conclusies van het
onderhavige onderzoek, aanbevelingen gegeven. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt
tussen enerzijds aanbevelingen betreffende aanvullend academisch onderzoek (paragraaf
7.4.1.) en anderzijds aanbevelingen voor het management van organisaties die werkzaam
zijn in de bouwsector (paragraaf 7.4.2.). Tot slot volgen er aanbevelingen die van belang zijn
bij het implementeren van ketensamenwerking (paragraaf 7.4.3).
7.4.1. Aanbevelingen voor toekomstig onderzoek
Uit het in dit proefschrift beschreven onderzoek is gebleken dat er nog een groot aantal
belangrijke vraagstukken rondom de implementatie van ketensamenwerking zijn waar de
komende jaren verder academisch onderzoek naar kan worden gedaan. Hieronder worden
een aantal van die vraagstukken kort weergegeven:
1) Er zijn in het kader van het onderhavige onderzoek diverse meetinstrumenten
ontwikkeld, zoals meetinstrumenten om de tijd en geld en kwalitatieve prestaties in
woningbouwprojecten te kunnen meten, maar ook de KSI-index om te kunnen
vaststellen in welke mate de principes van ketensamenwerking zijn toegepast. Al deze
instrumenten zijn deels nieuw ontwikkeld en dienen verder te worden gevalideerd.
2) Er is een database met projectinformatie gebouwd. Door het aantal projecten in de
database verder op te voeren en te vullen met zowel tijd, geld als kwalitatieve prestaties
op projectniveau, kunnen er in de toekomst meer betrouwbare statistisch significante
uitspraken worden gedaan.
3) Met behulp van de KSI-index is onderzoek gedaan onder partijen die claimen aan
ketensamenwerking te doen. Het zou aan te bevelen zijn om in de volle breedte, dus ook
bij projecten die niet in ketensamenwerking zijn uitgevoerd, in kaart te brengen in welke
mate de zes hoofdaspecten van ketensamenwerking ingevuld worden. Daarmee kan
worden vastgesteld of de zogenaamde ‘traditionele’ samenwerkingsverbanden
inmiddels toch niet al op een behoorlijk aantal aspecten aan ketensamenwerking doen.
Op deze wijze kunnen vals-positieve en vals-negatieve situaties worden verminderd,
waardoor de onderzoeksgroep homogener wordt en er meer betrouwbare uitspraken
kunnen worden gedaan (zie tevens paragraaf 3.6.).
4) Het is interessant om de ontwikkelde tijd, geld en kwaliteit benchmark (BPP) te
koppelen aan de Ketenmonitor. Hierdoor wordt het mogelijk de inrichting van
ketensamenwerkingsverbanden te verbinden met de resultaten die dergelijke
samenwerkingsverbanden realiseren. Door deze koppeling tussen de Ketenmonitor en
de BPP te maken wordt het wellicht mogelijk om te ontdekken welke inrichtingswijze
van de samenwerking leidt tot de best mogelijke tijd, geld en kwaliteit. Hiervan kan
zowel het onderwijs als ook de bouwsector zelf profiteren. De uitkomsten geven richting
aan de benodigde veranderingen en de effecten die daarvan te verwachten zijn.
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5) De resultaten die in het onderhavige onderzoek verzameld zijn, betreffen een
momentopname. Het zou interessant zijn om te blijven monitoren of de geconstateerde
prestaties door de toepassing van ketensamenwerking in de tijd verbeteren. Immers, de
verschillende aspecten - zoals in de KSI-beschreven - kunnen niet allemaal tegelijk
worden geïmplementeerd. Belangrijk om vast te stellen is, of de hypothese te
onderbouwen is, dat hoe meer aspecten van de KSI-worden ingevuld, hoe beter de tijd,
geld en kwalitatieve prestaties worden.
6) Naast het volgen van de prestatieontwikkeling van partijen die met ketensamenwerking
bezig zijn, is het onderzoek naar de prestatieverschillen met andere
samenwerkingsvormen in de bouw interessant. Ofwel, welke samenwerkingsvormen
leiden in welke situatie of voor welk soort bouwopgave tot de beste tijd, geld en
kwalitatieve prestaties? Dit maakt het voor opdrachtgevers en bouwers iets gemakkelijk
om te bepalen in welke situatie er nu wel/niet voor ketensamenwerking gekozen dient
te worden.
7) Om te onderzoeken in welke mate de crisis impact heeft op de prestatieverbetering in
de bouwsector, zou het interessant zijn om de (historische en toekomstige)
economische ontwikkelingen naast de gemeten prestaties van
samenwerkingsverbanden te leggen. Hierbij kan dan onderzocht worden of
economische ontwikkelingen een zodanige ‘markt druk’ creëren dat de organisaties in
zijn algemeenheid betere prestaties gaan leveren. Wellicht wordt daarbij duidelijk dat de
professionaliteit van een sector door een ‘crisis’ verbetert (survival of the fittest)
waardoor het voor partijen (die met ketensamenwerking bezig zijn) nog meer energie
kost om tot meetbaar betere prestaties te komen dan traditioneel.
8) Uit het onderhavige onderzoek blijkt dat de resultaten van de toepassing van
ketensamenwerking in de nieuwbouw, niet significant beter zijn dan van traditioneel
samenwerken. Het zou interessant zijn om verder te onderzoeken waarom onderhouden renovatieprojecten beter scoren op ketensamenwerking dan nieuwbouw. Dit om te
ontdekken op welke wijze ketensamenwerking bij nieuwbouw verder verbeterd kan
worden.
9) Het zou interessant zijn om de resultaten die met ketensamenwerking in de
Nederlandse bouwsector worden behaald te vergelijken met de resultaten die in andere
landen in de bouwsector worden behaald. In de inleiding van dit proefschrift is
bijvoorbeeld aangegeven, dat Engeland al vele jaren onderzoek uitvoert naar het
presteren van de Engelse bouw (zie paragraaf 1.0). Door tussen landen te vergelijken
wordt het wellicht mogelijk om best practices in kaart te brengen en onderling te delen.
10) Aansluitend bij het voorgaand genoemde internationale onderzoek zou het ook
interessant kunnen zijn om onderzoek te doen naar implementatie-aanpakken voor
ketensamenwerking in de bouw. De bouw is vrij specifiek per land georganiseerd maar
de principes van ketensamenwerking zijn tamelijk ‘universeel’ en daardoor goed te
vergelijken en te gebruiken.
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11) Er is veel discussie over de rol van de opdrachtgever in de keten128. Het is interessant om
te onderzoeken in welke situaties opdrachtgevers wel of geen onderdeel van de keten
dienen uit te maken en wat de consequenties zijn voor de resultaten die daardoor
gerealiseerd worden op tijd, geld en kwaliteit. Op basis van een dergelijk onderzoek kan
beter worden bepaald in welke situatie, welke ketens (en ketenspelers) het best bij
elkaar kunnen worden gebracht.
12) In (Van Hal, 2009) wordt gesteld dat de toepassing van de principes van
ketensamenwerking en de realisatie van duurzame oplossingen prima bij elkaar passen.
Ofwel dat de toepassing van ketensamenwerking een versneller kan zijn voor de
realisatie van duurzaamheidsdoelstellingen. Het is interessant om te onderzoeken of
samenwerkingsverbanden die ketensamenwerking toepassen inderdaad (meetbaar)
betere prestaties leveren op duurzaamheid, dan niet traditionele
samenwerkingsverbanden. Op basis hiervan kan dan worden vastgesteld of de stelling
van Van Hal (2009) ook door empirisch materiaal ondersteund wordt.
13) Sociale innovatie is een belangrijk aspect bij het implementeren van ketensamenwerking
(zie Volberda (2012)). Er zou in kaart kunnen worden gebracht of de toepassing van
ketensamenwerking leidt tot een beter gebruik van het potentieel van mensen. Ook zou
vastgesteld kunnen worden of de toepassing van ketensamenwerking tot minder
ziekteverzuim en meer werkplezier leidt.

128

Zie de discussie die daarover is gevoerd tussen Jan-Willem van der Groep en Jack van der Veen http://www.renda.nl/deel-x-de-vrager-

gaat-uit-van-oplossingen.7526.310352.lynkx [Geopend op 5 januari 2015]
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7.4.2. Aanbevelingen voor de bouwsector
Voor de sector zelf volgen onderstaand een aantal praktische algemene aanbevelingen, die
kunnen helpen bij het realiseren van betere prestaties.
1) Voor alle organisaties in de bouwsector is het aan te bevelen de prestaties op tijd, geld
en kwaliteit op een uniforme wijze te meten. Hier geldt het adagium, wat je niet meet
kun je ook niet verbeteren (Deming, 1989). Alleen als projecten op een uniforme wijze
worden gemeten, wordt het mogelijk ze te vergelijken en over projecten heen te leren
(continu verbeteren).
2) De scheiding van ontwerp en uitvoering is een belangrijke potentiële oorzaak van
faalkosten gebleken (zie paragraaf 1.1.1.). Het anders selecteren (bijvoorbeeld op prijs /
prestatie in plaats van alleen op prijs) kan een belangrijke bijdrage leveren aan het
realiseren van betere, snellere en goedkopere projecten. Hierbij is het van belang te
bepalen in welke situaties het verstandig is om de (innovatie)kracht van de aanbodzijde
van de markt in te schakelen in plaats van als opdrachtgever zelf ‘de oplossing’ voor te
schrijven. In paragraaf 1.1.3. is uitgebreid beschreven wat de gevolgen zijn van inkopen
op de laagste prijs. Gedifferentieerde inkoop strategieën die niet de goedkoopste maar
de best mogelijke (bouw)partners opleveren, kunnen organisaties helpen om kosten te
verlagen, de kwaliteit te verhogen en de doorlooptijd te reduceren. Dit zou er in kunnen
resulteren dat voor bepaalde vraagstukken partnerships worden aangegaan (omdat ze
meerwaarde opleveren) en voor andere vraagstukken op prijs wordt ingekocht.
3) Zowel voor opdrachtgevers alsook voor opdrachtnemers is het verstandig om na te
denken over de mogelijkheden die product- of processtandaardisatie de eigen
organisatie (en haar gebruikers) kan opleveren. Standaardisatie blijkt een van de
belangrijkste drivers voor kostenreductie (en kwaliteitsverbetering) te zijn (zie paragraaf
1.1.2.). Door als opdrachtgever bijvoorbeeld vast te stellen welk deel van de
bouwopgave in te vullen is met woningconcepten en welk deel met maatwerk, maakt
dat niet iedere oplossing opnieuw ontwikkeld hoeft te worden.

- 178 -

7.4.3. Aanbevelingen voor het implementeren van ketensamenwerking
Onderstaand volgen een aantal specifieke aanbevelingen voor ondernemers die overwegen
de principes van ketensamenwerking te implementeren.
1) Opdrachtgevers in de bouw zien nauwelijks onderscheid tussen alle aanbieders
waardoor inkopen op de laagste prijs inmiddels gangbaar is (zie paragraaf 1.1.3). Het is
dan ook van groot belang om een strategie te formuleren die verder gaat dan het vullen
van de aanwezige productiecapaciteit. Door het maken van strategische keuzes wordt
het mogelijk onderscheidend vermogen op te bouwen. Door het maken van strategische
keuzes wordt het mogelijk om lange termijn doelstellingen te realiseren, om focus te
houden en te kunnen prioriteren. Tevens wordt het met een heldere strategische visie
ook duidelijk welke activiteiten de organisatie niet meer doet. Door duidelijk te
communiceren over de strategische doelstellingen, wordt het mogelijk om
opdrachtgevers, medewerkers en (keten)partners uit te dagen mee te denken en te
helpen bij de realisatie van die doelstellingen. Bij organisaties die ketensamenwerking
implementeren is dit punt van groot belang: het creëren van een gezamenlijk gevoel
voor winst, verlies en risico waardoor er in de samenwerking een win-win kan worden
gerealiseerd.
2) Ketensamenwerking kent een interne en externe component zoals uit de definitie in
paragraaf 3.5. is gebleken. Individuele organisaties kunnen ook al met
ketensamenwerking starten zonder zich te committeren aan externe partijen. Hierbij
gaat het om het ontschotten van de eigen organisatie met als doel de interne
samenwerking (en faalkosten) te reduceren. Zo kunnen organisaties van pure
functionele inrichtingen langzaam transformeren naar procesgerichte organisaties
waarbij medewerkers gezamenlijk werken aan het behalen van doelstellingen op tijd,
geld en kwaliteit. Dit voorkomt het bekende schutting-model. Het verbeteren van de
eigen ‘ketenrijpheid’ verbetert de mogelijk toekomstige positie in een externe keten
(Noordhuis, et al., 2013). Of daar voor gekozen wordt of niet, het ontschotten binnen de
eigen organisatie levert ook al verbeterde prestaties129 op, zie tevens (Krupe & Lammers,
2009).
3) Opdrachtgevers en aanbieders (bouwers, leveranciers, architecten e.d.) kunnen
geholpen zijn met het volgen van Lean en BIM-cursussen en -trainingen. Beiden blijken
van groot belang bij het delen van informatie en het continu verbeteren van processen
en producten, zowel binnen de organisatie alsook tussen organisaties (zoals
beargumenteerd in paragraaf 3.6).

129

Zie daarvoor http://www.logistiek.nl/Supply-Chain/algemeen/2008/6/Schade-door-supply-chain-muurtjes-fenomenaal--

LOGNWS106774W/ [Geopend op 5 januari 2015]

- 179 -

4) De belangrijkste functie van een organisatie is het realiseren van producten en diensten
die waarde hebben voor de gebruiker en waarvoor deze wil betalen. Dit heeft als
consequentie dat de organisatie (de keten) continu bezig is om na te denken over
mogelijkheden om sneller, beter, goedkoper, duurzamer, innovatiever en flexibeler te
worden in relatie tot de ‘prijs’ die de gebruiker daar voor over heeft. Stel het creëren
van klantwaarde voor de eindgebruiker dan ook centraal.
5) Het valt aan te raden dat ketenpartners de mogelijkheden om (gezamenlijke) processen
te verbeteren gaan benutten. Hierbij is een proces een groep van activiteiten die waarde
creëert voor de eindgebruiker (Hammer, 1997). Dergelijke activiteiten worden
uitgevoerd door verschillende mensen, afdelingen, bedrijfsonderdelen en verschillende
schakels in de keten. Hierbij ligt de focus vaak op de (verbetering van) eigen activiteiten
maar niet op het verbeteren van de gezamenlijke activiteiten. Het toepassen van
bijvoorbeeld Lean kan daarbij helpen om tot (integrale) procesverbeteringen te komen
en alle verspillingen uit het proces te verwijderen. Hierbij is het de doelstelling om niet
alleen beter, maar ook sneller, goedkoper en prettiger samen te werken waarbij
iedereen zijn expertise kan inbrengen om samen beter te worden.
6) Het delen van informatie speelt een belangrijk rol bij de implementatie van
ketensamenwerking (zie paragraaf 3.6.). Het is dan ook aan te bevelen daar zo spoedig
mogelijk mee te beginnen. Informatie delen is in de bouwketen niet gebruikelijk (al te
vaak geldt het credo ‘‘kennis is macht’’) maar wel noodzakelijk om gezamenlijk tot
betere prestaties te komen. Hoe eerder informatie voor de diverse partijen in de keten
beschikbaar is, hoe eerder het mogelijk wordt de eigen activiteiten daarop eventueel
aan te passen of eventuele ‘fouten’ in een zo vroeg mogelijk stadium te ontdekken.
Hierdoor kunnen (faal-)kosten zoveel mogelijk voorkomen worden (zie paragraaf 1.1). Zo
lijkt bijvoorbeeld de toepassing van BIM al tot aansprekende resultaten te leiden bij het
reduceren van kosten en het verbeteren van de onderlinge communicatie in de
(bouw)keten (Straatman et al., 2012).
7) Het gezamenlijk nemen van beslissingen is een belangrijk aspect bij de implementatie
van ketensamenwerking (zie KSI, paragraaf 3.6). Indien verschillende organisaties
onafhankelijk van elkaar hun eigen prestaties optimaliseren, dan is de kans dat de totale
prestatie van alle organisaties tezamen (de keten), suboptimaal is. De toenemende
faalkostenproblematiek is daar wellicht een duidelijk gevolg van (zie paragraaf 1.1.).
Overleg en afstemming tussen samenwerkende organisaties is dan ook cruciaal. Door
het werken in multifunctionele teams die gezamenlijk de beslissingen nemen, wordt
vanuit een ‘total cost of ownership/levensduurfilosofie’ gedacht. Hierbij wordt al tijdens
de ontwikkel- en/of ontwerpfase nagedacht over de maakbaarheid en de
exploitatieconsequenties van keuzes die aan de voorkant gemaakt worden. Dit betekent
dat de meest waarde toevoegende partijen in het bouwproces zo vroeg mogelijk aan
tafel moeten zitten en niet achteraf ‘iets over de schutting gegooid’ krijgen. Het is dan
ook aan te bevelen te gaan werken met multifunctionele teams waaraan de meest
belangrijke partners deelnemen en waarbinnen gezamenlijk beslissingen worden
genomen. Het werken met multifunctionele teams is een belangrijk kenmerk voor
organisaties die ketensamenwerking toepassen.
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Middels het onderzoek waarover in dit proefschrift verslag wordt gedaan zijn er voor het
eerst harde data uit de Nederlandse bouwpraktijk verzameld, waaruit blijkt dat de
toepassing van ketensamenwerking op een aantal dimensies van tijd, geld en kwaliteit leidt
tot betere prestaties vergeleken met traditioneel uitgevoerde projecten. Hoewel lang niet
alle verbanden die op grond van de theorie waren verwacht ook daadwerkelijk zijn
aangetoond, zijn deze eerste resultaten bemoedigend te noemen.
Ketensamenwerking lijkt de potentie te hebben om de reeds jarenlang bestaande
problemen in de bouw te bestrijden. Tegelijkertijd is er ook reden voor voorzichtigheid. De
verzamelde resultaten zijn niet zodanig eenduidig dat het volledig invulling geeft aan een
van de belangrijke doelstellingen van dit proefschrift, te weten: met behulp van harde data
de bouwsector in beweging brengen.
Geconcludeerd kan worden dat het implementeren van nieuwe (samenwerkings)concepten
tijd heeft nodig. Op zich is dat geen verassing, dat geldt voor veel meer nieuwe producten
en concepten. Het is zeer bemoedigend dat de afgelopen jaren steeds meer corporaties en
bouwondernemers met ketensamenwerking aan de slag zijn gegaan. Hierdoor zijn er de
afgelopen jaren steeds meer resultaten beschikbaar gekomen omtrent de waarde van
ketensamenwerking. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat de scepsis die de sector ten tijde
van de start van het onderhavig onderzoek had, in de loop van de tijd is afgenomen.
De resultaten uit dit onderzoek zijn een moment opname. Het is daarbij van groot belang
om in de nabije toekomst herhaalonderzoeken uit te voeren om in kaart te brengen of
partijen die de principes van ketensamenwerking toepassen inmiddels in staat zijn gebleken
significant betere prestaties te laten zien op alle dimensies van tijd, geld en kwaliteit, niet
alleen in de nieuwbouw maar ook in onderhoud en renovatie van woningen.
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Bijlage 1: Samenvatting artikelen & uitkomsten ronde tafel bijeenkomsten
Artikel 1 - 2005:
‘’Ik wil aantonen dat ketenmanagement bijdraagt aan de reductie van faalkosten’’
In een eerste artikel werd aangekondigd dat er een promotietraject vanuit Nyenrode
Business Universiteit zou worden opgestart, waarin de relatie tussen ketensamenwerking en
het reduceren van faalkosten onderzocht zou gaan worden (Bijsterveld, 2005).

De achterliggende gedachte bij dit artikel was dat door een relatie te claimen tussen
ketensamenwerking en faalkostenreductie, er wellicht marktpartijen zouden opstaan die
aan een dergelijk onderzoek wilde meedoen.
Het bleek naïef om te veronderstellen dat naar aanleiding van dit artikel de potentiele
deelnemers aan een dergelijk onderzoek in de rij zouden staan. Bovendien maakten we de
fout ons in eerste instantie op bouwondernemers te richten. Bouwondernemers klaagden in
die periode steen en been over hun lage marges ( 2 -4%) terwijl de belofte van
ketensamenwerking een margesprong mogelijk maakte.
In de periode 2005 – 2007 werden vele gesprekken met bouwondernemers (en
brancheorganisaties) gevoerd om te proberen projecten te vinden die in
ketensamenwerking uitgevoerd konden gaan worden. De heersende gedachte bij
bouwondernemers was echter dat men alle investeringen in ketensamenwerking direct op
een project wilde doorbelasten en dat die investering liefst binnen datzelfde project weer
terugverdiend moest worden.
Dit bleek een kansloze missie. Ketensamenwerking in de beginfase had partijen met visie
nodig die bereid waren te investeren in een aanpak die project overschrijdend
terugverdiend mocht worden. Een dergelijke middellange/lange termijn visie op
organisatieontwikkeling/procesinnovatie vond onvoldoende draagvlak bij
bouwondernemers.
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Artikel 2 - 2007:
‘’Corporaties en ketensamenwerking: op zoek naar de doorbraak’’
Medio 2007 kwamen we in contact met prof.ir. Hans de Jonge (TU-Delft). Hij deelde de
analyse dat er een verandering nodig was in de wijze waarop corporaties en
bouwondernemers samenwerkten bij de ontwikkeling, nieuwbouw en onderhoud van
vastgoed. Ook hij was er van overtuigd dat men een andere wijze van samenwerken de
faalkosten in de bouw radicaal naar beneden konden.
Hij stelde voor om in samenwerking met Building Business, een aantal dinerbijeenkomsten
te organiseren, waarin we directeuren van bouwbedrijven en directeuren van
woningcorporaties bij elkaar zouden halen, om in discussie met hen te discussiëren over de
faalkostenproblematiek.
We wilden daarmee gevoel krijgen bij de mate waarin opdrachtgevers faalkosten nu echt
een probleem vonden. Als tweede doelstelling wilde we proberen te bereiken dat een
aantal van die opdrachtgevers zouden aangeven met pilots te willen starten. Op die manier
zou snel duidelijk worden of het vinden van pilots – kans van slagen zou hebben of niet. De
bijeenkomst werd een succes zoals in het uitgebreide verslag te lezen is (de Graaf &
Laverman, 2007).
De opvallendste uitkomsten uit die bijeenkomst:
Visie corporaties op de samenwerking met bouwers (een aantal citaten)







In elke industrie is het zo dat als je meer volume afneemt je een lagere prijs betaalt. In
de bouw is dat niet zo. Hoe trouwer je als klant bent, hoe meer je gaat betalen!
Bij corporaties werken kleine luyden. Ze houden van inkopen. Er is veel nodig om daar
overheen te stappen en openheid te betrachten. Iedereen is voor zijn eigen stekkie
bezig.
Voor een project stelt de bouwer een team samen dat een leercurve doormaakt. Na het
project wordt dat team weer uit elkaar getrokken en maakt weer die curve door. Ook
dat heb ik bij Heijmans gezien: een team dat vijf tot tien procent meer verdiende op een
project werd toch uit elkaar gehaald. En waar dat nou aan lag? Ik kan het niet
benoemen.
De grootste winst zit echter in het proces. Daar moet de doorbraak komen.
We zijn daar zelf als opdrachtgever ook schuldig aan: we geven de architect iedere keer
de ruimte iets totaal nieuws te verzinnen. En daar betalen we een hoge prijs voor.
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Oplossingsrichting (een aantal citaten)









Lange termijn commitment, dat moet aan de basis staan.
We houden elkaar muurvast in de bestaande situatie. Alleen iemand van buiten de
kolom – de investeerder – kan dat doorbreken, oftewel iemand met geld en macht. Die
partij moet óók de wil hebben er iets van te maken en moet in de eigen keuken laten
kijken.
In het geval van de corporatie bijvoorbeeld: hoe ziet een lange termijn exploitatie eruit
en hoe gaan we om met verhuurrisico’s en dergelijke. Daartegenover moet dan iemand
staan die leergierig is en vooruit wil kijken. Iemand die zegt: ik investeer mee in het
product dat ik voor u maak. Kortom: we moeten niet ophouden bij de oplevering, daar
zit de crux. Laat een aannemer een aandeel van tien procent in mijn gebouw nemen. Dat
geeft mij het vertrouwen dat hij me niet zal belazeren. En dat zo’n partij vervolgens ook
tien procent van het rendement krijgt, prima.
Corporatie Stadgenoot (voorheen het Oosten) gaf Noordhuis de volgende suggestie:
Zoek een paar goede opdrachtgevers op – ze zitten hier aan tafel – en ga het gewoon
proberen. Jij bent overtuigd van je aanpak: zet een opdrachtgever een-op-een met een
bouwbedrijf aan tafel, met wie hij al langer werkt. Oftewel: begin een pilot.
Corporatie Havensteder (voorheen Com.wonen) wilde daar aan meedoen, mits de pilot
niet te groot werd gemaakt en de schijnwerper met aandacht (media) er voortdurend op
gericht blijft.

Corporatie Havensteder op (voorheen Com.wonen) was een van de partijen die verder wilde
praten om een pilot te doen.
Ook andere corporaties die aan deze bijeenkomst deelnamen (zoals Ymere, Woonzorg
Nederland, de Alliantie en de Key) zijn in de jaren na deze bijeenkomst – toevallig of niet –
ook met pilots op het gebied van ketensamenwerking gestart. Deze corporaties hebben
destijds op basis van de leerervaringen van Havensteder, een eigen
implementatieprogramma ontwikkeld.
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Artikel 3 - 2008: Bouwbedrijven en ketensamenwerking: op zoek naar de doorbraak
In deze 2de dinerbijeenkomst zijn directeuren van bouwbedrijven in een zelfde soort setting
als corporatiedirecteuren, bij elkaar gebracht. Ook met hen wilde we discussiëren over
faalkosten, de mate waarin men dat een probleem vond en of er organisaties te vinden
waren die daar echt iets aan wilde veranderen (de Graaf, 2008). De opvallendste uitkomsten
uit die bijeenkomst:

Visie bouwers op de samenwerking met corporaties (een aantal citaten)








Corporaties denken dat ze door ketensamenwerking bij aanbestedingen nog lager
kunnen uitkomen. Daar zit hun enige drive.
Voor veel corporaties is het bouwen een hinderlijke onderbreking van het
verhuurproces. Per definitie kan je dan niet spreken over professionele opdrachtgevers,
in de zin dat het ontwikkelen van nieuwbouw hun ‘core-business’ is. Dat kun je ze ook
niet kwalijk nemen. Daar moeten wij hen bij helpen.”
Men werkt er met meerdere aannemers om de Raad van Commissarissen rustig te
houden en wil verder leuke projecten bouwen waar men met de eigen kinderen langs
kan lopen. De focus zit bij de corporaties niet op het geld. Er worden gewoon tien
woningen extra verkocht en de begroting is weer rond. Bij ons moet het geld echt
worden verdiend.
De moeizame verhouding tussen de corporaties en de bouwbedrijven is identiek aan die
tussen de bouwbedrijven en de toeleveranciers. Ook daar zit die oude cultuur
ongelooflijk diep ingebakken.
Wat zien we dan gebeuren: een corporatie die aanbesteedt en een aannemer die vijf
procent onder de kostprijs gaat zitten. En vervolgens allerlei krampachtige toeren gaat
uithalen om dat weer goed te maken. Daar wordt niemand blij van.

Oplossingsrichting (een aantal citaten)




We moeten vooral toe naar een ombuiging van de heersende cultuur. Dat is een groot
obstakel om ketenmanagement erdoor te krijgen. Op zich zien wij wel mogelijkheden,
juist ook omdat we langjarige relaties met corporaties hebben.
Vijftien jaar geleden dachten we nog dat we faalkosten binnen de eigen onderneming
konden aanpakken. Nu weten we: je moet je partners meekrijgen, wil je echt forse
stappen zetten. En door zaken te herhalen.
Wij moeten aan de partijen die na ons komen in het proces vragen: hoe zou jij het willen
aanpakken, waar zit jouw belang? Dus in plaats van anderen domweg jouw tekeningen
te sturen, zou je ook kunnen vragen aan die ander: hoe wil jij de tekeningen het liefste
hebben? Oftewel: leg ze uit dat het ook hun feestje moet worden en vraag ze hoe zij dat
georganiseerd willen hebben.”
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Het aantonen dat ketenintegratie werkt is een absolute must. Het is zeker niet
gemakkelijk; de gehele bouwbranche is meer gericht op prijs dan op kwaliteit. Maar
faalkosten eindigen daar waar vertrouwen begint, zeker in het voorbereidingstraject.
Eén dag extra voorbereiden betekent vijf dagen winst in het vervolgtraject. Overigens
moet je je wel vooraf afvragen of het betreffende project er geschikt voor is. Staat de
opdrachtgever er open voor en kunnen we met vaste partners werken. Anders lukt het
niet.
Wat wil die klant: daar moet het gesprek eerst over gaan. Wij moeten beter luisteren!
Wat is de visie achter de vraag van de klant. En speel dáár dan op in met goede
concepten. En als je die concepten niet hebt, wees daar dan ook eerlijk in. Maar dat
laatste doen we vaak niet.
Wij garanderen dat de klant twee procent goedkoper uit is. Dat kan omdat we twintig
tot dertig procent minder voorbereidingskosten hebben. Dat levert ons geld op en de
partners ook. Iedereen boekt winst. Dat is ook wat Noordhuis bedoelt wanneer hij
beweert dat de totale margekoek bij ketensamenwerking groter wordt. En wanneer je
projecten gaat herhalen – wij hebben laatst bijvoorbeeld een serie van meerdere
scholen gebouwd – kan de winst nog verder omhoog. Die deel je dan samen.
Ketensamenwerking lukt alleen wanneer een kopgroep van bouwers zich losmaakt en
naar de corporaties stapt met een concreet voorstel: “Geef maar waar we voor gaan en
laat het vervolgens ook meten in de praktijk. Laat het maar aantonen.” Vervolgens is het
zaak dat er in alle openheid over zaken als winst en algemene kosten wordt gesproken.
We moeten toegroeien naar een situatie waarin het niet meer gaat over de afzonderlijke
winst van de betrokken partijen, maar over de totale winst.
Je zou een ketensamenwerkingsproject moeten vergelijken met een bijna identiek
project waarbij ‘traditioneel’ wordt gewerkt. Dan kun je de verschillen zien. De kennis
die bij dit soort pilots wordt opgedaan, moet worden gebundeld en uitgedragen. Anders
zit iedereen toch weer zelf het wiel uit te vinden.
De gewenste cultuurverandering is gigantisch! Niet alleen bij ons, maar ook bijvoorbeeld
bij de toeleveranciers en onderaannemers. Dat zijn hele taaie processen. En het mag
niet zo zijn dat we na één pilot weer overgaan tot de orde van de dag. Visie zal het
moeten winnen van de waan van de dag.”
Samen laten zien dat het werkt, dat is de enige manier.

Deze bijeenkomst leverde een aantal waardevolle inzichten op die van belang waren voor
de latere start van pilots en de inrichting van het implementatieprogramma.
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Artikel 4 - 2009: Bouwers en corporaties samen in de ring: ketenintegratie wordt ter hand
genomen
In de 3de dinerbijeenkomst zijn bouwondernemers en corporaties samen gebracht. Beide
groepen hadden de voorgaande artikelen gelezen en men wist hoe partijen over elkaar en
de samenwerking dachten (de Graaf & Laverman, 2009).
Onderliggende doelstelling van deze gezamenlijke bijeenkomst was om een aantal
opdrachtgevers en bouwers te vinden die daadwerkelijk met ketensamenwerking aan de
slag wilden gaan. De opvallendste uitkomsten van deze bijeenkomst:

Uitkomst (een aantal citaten)











We werken als ondernemingen al dertig jaar samen, maar op de vraag of we van elkaar
geleerd hebben: Nee
Men heeft vooral een beeld van de ander. Er wordt niet bij zichzelf gezocht van hoe
dingen beter kunnen.
Als we eerlijk zijn hebben wij als corporaties het proces van bouwen en beheren niet
precies in de vingers. We hebben geen scherp beeld van de kosten en de opbrengsten
en waar geld wordt gemorst. Op dat vlak hebben we als opdrachtgever nog een grote
slag te maken.
Huidige manier van projecten bouwen is in toekomst onhaalbaar.
Je hebt een langetermijnvisie nodig voor je bedrijf. Dat is veel meer dan even een leuk
pilotproject doen. In het verleden heb ik daar ook genoeg voorbeelden van gezien, die
uiteindelijk niets zijn geworden. Het gaat om total quality management. Dat begint met
die visie.
Uiteindelijk is het zaak dat die keten een duurzaam en dierbaar product realiseert,
waarvan wij weten dat de klant daar ook geld voor over heeft.
Je moet eerst elkaar vertrouwen. Daarna moet dat vertrouwen verder groeien in de hele
keten. Realiseer je dat dat jaren kan duren. Toyota is er ook al veertig jaar mee bezig.
Belang van visie en leiderschap wordt onderkend, evenals noodzaak om ‘werkvloer’ erbij
te Betrekken.

Naar aanleiding van de 3 dinerbijeenkomsten kwam de eerste pilots op het gebied van
ketensamenwerking op gang. Dura Vermeer Bouw Zuid West besloot samen met
woningcorporatie Havensteder (voorheen Com.wonen) in pilots te gaan investeren, met als
doelstelling een betere tijd, geld en kwaliteit prestatie dan traditioneel.
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Bijlage 2: Vragenlijst kwaliteit dienstverlening en kwaliteit woning

Het meetinstrument voor het meten van de kwaliteit van de dienstverlening, de
tevredenheid over de woning (bij oplevering) en de kwaliteit van de woning
(oplevergebreken).
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De algemene organisatie.
De antwoordmogelijkheden zijn:
---0
+
++
+++

zeer ontevreden
ontevreden
tamelijk ontevreden
neutraal
tamelijk tevreden
tevreden
zeer tevreden

Mocht u een vraag niet kunnen beantwoorden of is deze niet op uw situatie van toepassing, dan kiest u:
nvt
niet van toepassing/geen mening

De
Hoe tevreden bent u over:
de telefonische bereikbaarheid
het nakomen van afspraken
het reageren op email(-s)
de klantvriendelijkheid van de medewerkers
de deskundigheid van de medewerkers
netheid van de correspondentie
begrijpelijkheid van de correspondentie
de afhandeling van vragen

--








-

















0









+









++









+++









nvt









de klachten behandelingsprocedure
de informatie over de status van uw klachten
de hulp (meedenken) bij het oplossen van klachten
de snelheid waarmee klachten werden opgelost









































Wat is uw totaaloordeel over de algemene organisatie uitgedrukt in een rapportcijfer?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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nvt


De prestatie in de oriëntatiefase.
De antwoordmogelijkheden zijn:
---0
+
++
+++

zeer ontevreden
ontevreden
tamelijk ontevreden
neutraal
tamelijk tevreden
tevreden
zeer tevreden

Mocht u een vraag niet kunnen beantwoorden of is deze niet op uw situatie van toepassing, dan kiest u:
nvt
niet van toepassing/geen mening

Hoe tevreden bent u over:
de kwaliteit van de documentatie
de kwaliteit van de website (informatief, overzichtelijk)
de representativiteit van de (verkoop-) adviseur/makelaar
de klantvriendelijkheid van de (verkoop-)
adviseur/makelaar
de vakbekwaamheid van de (verkoop-) adviseur/makelaar
het standaardpakket meer-/minderwerk dat werd
aangeboden
de beslistijd bij het uitzoeken van het meer-/minderwerk
de bereikbaarheid van uw
contactpersoon/kopersbegeleider
de vakbekwaamheid van uw contactpersoon/
kopersbegeleider
de klantvriendelijkheid van uw
contactpersoon/kopersbegeleider
de mate waarin er rekening werd gehouden met uw
wensen in het ontwerp
de creativiteit van het ontwerp
de verzorgdheid van het ontwerp
de juistheid van het ontwerp (o.a. maatvoering tekeningen)
de snelheid waarmee offertes werden uitgebracht
de duidelijkheid van tekeningen, materiaallijsten,
contractstukken
de snelheid/zorgvuldigheid waarmee wijzigingen in
tekeningen, materiaallijsten, contractstukken werden
verwerkt

--



-







0




+




++




+++




nvt




















































































































































































Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de oriëntatiefase uitgedrukt in een rapportcijfer?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
nvt
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De prestaties tijdens de warme opname [alleen van toepassing bij onderhoud/renovatie].

De antwoordmogelijkheden zijn:
---0
+
++
+++

zeer ontevreden
ontevreden
tamelijk ontevreden
neutraal
tamelijk tevreden
tevreden
zeer tevreden

Mocht u een vraag niet kunnen beantwoorden of is deze niet op uw situatie van toepassing, dan kiest u:
nvt
niet van toepassing/geen mening

Hoe tevreden bent u over:
de (schriftelijke) uitleg die u kreeg voorafgaand aan de
warme opname
de wijze waarop alle afspraken op papier zijn gezet
de helderheid van het warme opname formulier
de helderheid van de overeenkomst groot onderhoud
de uitleg/begeleiding tijdens de warme opname
de betrokkenheid van de medewerkers
de vakbekwaamheid van de medewerkers
de klantvriendelijkheid van de medewerkers
de representativiteit van de medewerkers

---

--

-

0

+

++ +++

nvt







































































Wat is uw totaal oordeel over de warme opname uitgedrukt in een rapportcijfer?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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10












nvt


De modelwoning [alleen van toepassing bij onderhoud/renovatie].
Hiernavolgend verzoeken wij u aan te geven hoe tevreden u bent over de modelwoning.
De antwoordmogelijkheden zijn:
---0
+
++
+++

zeer ontevreden
ontevreden
tamelijk ontevreden
neutraal
tamelijk tevreden
tevreden
zeer tevreden

Mocht u een vraag niet kunnen beantwoorden of is deze niet op uw situatie van toepassing, dan kiest u:
nvt
niet van toepassing/geen mening

Hoe tevreden bent u over:
De keuzemogelijkheden voor fronten, aanrechtblad,
handgrepen bij het uitzoeken van een keuken
de keuzemogelijkheden voor de tegels
de keuzemogelijkheden voor de kranen
de uitleg en adviezen met betrekking tot de
keuzemogelijkheden
de manier waarop we de keuzemogelijkheden
presenteerden
de duidelijkheid van de keuzeformulieren voor keuken,
tegels en kranen

---

--

-

0

+

++ +++

Nvt

















































































Wat is uw totaal oordeel over de modelwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?
1
2
3
4
5
6
7
8
9










- 212 -

10


nvt


De wisselwoning [alleen van toepassing bij onderhoud/renovatie].
Hiernavolgend verzoeken wij u aan te geven hoe tevreden u bent over de wisselwoning.
De antwoordmogelijkheden zijn:
---0
+
++
+++

zeer ontevreden
ontevreden
tamelijk ontevreden
neutraal
tamelijk tevreden
tevreden
zeer tevreden

Mocht u een vraag niet kunnen beantwoorden of is deze niet op uw situatie van toepassing, dan kiest u:
nvt
niet van toepassing/geen mening

Hoe tevreden bent u over:
de informatie over de wisselwoning
de ligging van de wisselwoning
de kwaliteit van de wisselwoning (stoffering/netheid)
de grootte van de wisselwoning
de tijd die u kreeg om naar de wisselwoning te verhuizen
de tijd die u kreeg om naar de gerenoveerde woning terug
te verhuizen

- -





-











0






+






++






+++






Nvt






















Wat is uw totaal oordeel over de wisselwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?
1
2
3
4
5
6
7
8
9










- 213 -

10


nvt


De kwaliteit van de vakmensen.
Hoe tevreden bent u over:
de kwaliteit van het geleverde binnen schilderwerk
de kwaliteit van het geleverde buiten schilderwerk
de kwaliteit van het geleverde timmerwerk
de kwaliteit van het geleverde spuit/stucwerk
de kwaliteit van het geleverde werk door de elektricien
de kwaliteit van het geleverde werk door de tegelzetter
de kwaliteit van de sanitair installateur
de kwaliteit van de keuken monteur

--








-

















0









+









++









+++
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Wat is uw totaal oordeel uitgedrukt in een (gemiddeld ) rapportcijfer over de vakmensen kijkend naar:
1
de kwaliteit van de dienstverlening

de kwaliteit v.d. werkzaamheden (vaktechniek) 
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3



4



5



6



7



8



9



10
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De opleverfase.
Hoe tevreden bent u over:
de bereikbaarheid van uw contactpersoon tijdens de
opleverfase
de duidelijkheid van de opleverprocedure
de mate waarin op de afgesproken datum is opgeleverd
de mate waarin de woning schoon en opleverklaar werd
opgeleverd
de afwerking van de woning
de snelheid van naleveren van beschadigde/onjuiste
materialen
de snelheid/zorgvuldigheid waarmee klachten/gebreken
werden opgelost
de mate waarin het werk volgens contract werd uitgevoerd
de informatie inzake onderhoud/service mogelijkheden
de garantie op de woning
de contactmomenten de eerste 12 maanden na oplevering
het aantal opleverpunten (zeer ontevreden = te veel, zeer
tevreden = zeer weinig)

---

--

-

0

+

++ +++
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Wat is uw totaal oordeel over de prestatie van de bouwer in de opleverfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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Prijs/kwaliteit verhouding
Hoe tevreden bent u (alles overziend) over de prijs-/kwaliteit verhouding van de voor u
uitgevoerde werkzaamheden?








zeer ontevreden
ontevreden
tamelijk ontevreden
neutraal
tamelijk tevreden
tevreden
zeer tevreden

Kwaliteit woning (beleving)
Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10











Technische kwaliteit van de woning
Zou u kunnen aangeven hoeveel gebreken de woning had op het moment van opleveren?
 De woning had geen (0) oplevergebreken op het moment van opleveren
 De woning had (
) oplevergebreken (heel getal invullen) op het moment van opleveren
 Deze vraag kan ik niet beantwoorden
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Het meetinstrument voor het meten van de tevredenheid over de woning (9 maanden
na de oplevering).
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In het voorgaande meetinstrument (kwaliteit van dienstverlening) is o.a. beschreven hoe de
kwaliteit van de woning ca. 2 maanden na de oplevering wordt vastgesteld. Probleem
daarbij is dat de bewoner op dat moment nog niet in de woning heeft kunnen wonen. Om
dat op te lossen wordt standaard een tweede meting gedaan waarin 9 maanden na de
oplevering aan de respondent wordt gevraagd hoe tevreden hij is over de woning (waarin hij
inmiddels heeft kunnen wonen). Dit instrument is compact, volgt dezelfde systematiek als
het instrument voor het meten van de kwaliteit van de klanttevredenheid, maar focust zich
deze keer volledig op de beleefde kwaliteit van de woning.

Hiernavolgend verzoeken wij u aan te geven hoe tevreden u bent over de kwaliteit van de woning.
Dit doen wij door u in het onderstaande vraagblokken een aantal stellingen voor te leggen waarop u
antwoord kunt geven.

woning
Hoe tevreden bent u over:
De grootte van de woonkamer
Het aantal kamers
De grootte van de slaapkamers
De tuin/buitenruimte
De indeling van de woning (is het praktisch)
De kwaliteit van het buitenschilderwerk
Het sanitair (o.a. badkamer/toilet)
De keuken (o.a. indeling, compleetheid)
De verwarmingsinstallatie (snel warm, comfortabel)
De geluidsisolatie
De (inbraak) veiligheid
Het binnenklimaat (vochthuishouding e.d.)
De uitstraling van de woning (hoe deze er uit ziet)
De energiezuinigheid van de woning
De brandveiligheid van de woning
De eventueel aanwezige lift (o.a. schoon, snel)
De netheid van de algemene ruimten (schoon)
De verlichting van de algemene ruimten
De (inbraak) veiligheid van de algemene ruimten
De brandveiligheid van de algemene ruimten

--




















-









































Wat is uw totaaloordeel over de woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
1
2
3
4
5
6
7
8
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Bijlage 3: KSI-vragenlijst

Uw gegevens:

Bedrijfsnaam:
Naam:
Functie:
Telefoon:
Email:

U beschrijft hiernavolgend de wijze van samenwerken tussen uw organisatie en

Bedrijfsnaam:
Contactpersoon:
Functie:
Telefoon:
Email:

[Gaarne bovenstaand de naam van de bouwer of de naam van de opdrachtgever invullen waarmee u
een samenwerkingsverband vormt. Deze partijen noemen we de primaire ketenpartners. De
hiernavolgende vragen hebben echter betrekking op alle strategische partners waarmee u
samenwerkt (bv architect, installateur etc.).
Mocht u met verschillende bouwers of opdrachtgevers een samenwerkingsverband vormen, dan is
het de bedoeling dit instrument per samenwerkingsverband in te vullen daar de wijze van
samenwerken tussen samenwerkingsverbanden kan verschillen]
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KSI-- vragenlijst

Middels de onderstaande vragenlijst worden u een beperkt aantal stellingen voorgelegd.
Doelstelling van de vragenlijst is in kaart te brengen of en in welke mate u aan de genoemde
activiteiten invulling heeft gegeven in de samenwerking die u bent aangegaan met uw
opdrachtgever c.q. uw bouwer.
De vragenlijst dient per keten te worden ingevuld. De keten wordt hierbij gedefinieerd als
het samenwerkingsverband tussen opdrachtgever en bouwer (eventueel uitgebreid met
andere ketenpartners). Het komt voor dat er binnen het koppel opdrachtgever - bouwer
meerdere ketens actief zijn; bijvoorbeeld een in de nieuwbouw en een in
onderhoud/renovatie.
Mocht de wijze van samenwerken tussen beide ketens afwijken, dan verzoeken wij u per
keten de onderstaande vragenlijst in te vullen. Mocht deze exact dezelfde werkwijze
hanteren, dan hoeft u de vragenlijst slechts eenmaal in te vullen. Voor alle duidelijkheid
gaan de vragen over de wijze waarop u samenwerkt bij de realisatie van projecten. De
vragen worden dus niet op projectniveau, maar op organisatieniveau gesteld.
Wij verzoeken u vriendelijk de vragen zo waarheidsgetrouw mogelijk in te vullen. De door u
gegeven antwoorden zullen anoniem worden verwerkt; dat wil zeggen dat niemand anders
dan de onderzoekers inzicht krijgen in de door u gegeven antwoorden uit naam van het
gehele team dat u vertegenwoordigt.

Heeft u met uw samenwerkingspartners ketensamenwerkingsprojecten uitgevoerd?
 Ja in de nieuwbouw, ga door met vragen 1 t/m 30
 Ja in het onderhoud en renovatie, ga door met vragen 31 t/m 60
 Zowel in de nieuwbouw alsook in onderhoud en renovatie. De wijze van samenwerken is echter
exact dezelfde [Doet deze situatie zich voor u voor, dan alleen vraag 1 t/m 30 invullen. De
antwoorden worden dan aan zowel de nieuwbouw alsook de onderhoud keten toegerekend]
 Neen? Dan is deze vragenlijst voor u niet geschikt en danken wij u voor uw medewerking.
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Uw samenwerking in de nieuwbouw
Hiernavolgend verzoeken wij u aan te geven in welke mate de samenwerkende partners invulling
geven aan de hiernavolgende aspecten tijdens de uitvoering van projecten.
Antwoordmogelijkheden:
-0
+
++

Doen we niet (ook geen plannen daartoe)
Doen we nog niet (denken er wel over na)
Mee begonnen (maar nog in de kinderschoenen)
Mee bezig (en al goede stappen gemaakt)
Doen we

Lange termijn samenwerking

--

-

0

+

++

(1) Samenwerkende organisaties zijn met elkaar een strategisch
partnership aangegaan.











(2) Ketensamenwerking is in de (individuele) strategie van alle
betrokken organisaties vastgelegd.











(3) Ketenpartners hebben gezamenlijke doelstellingen op tijd, geld
en kwaliteit gedefinieerd.











(4) De doelstellingen van de keten liggen in lijn met de individuele
bedrijfsdoelstellingen van de ketenpartners.











(5) Er is top management commitment om de samenwerking te
laten slagen. Indien zich in de samenwerking problemen voor
doen, krijgen de betrokkenen alle ruimte (in tijd en geld) om
gezamenlijk naar een bevredigende oplossing te zoeken met
oog voor elkaars belangen.











Delen van informatie

--

-

0

+

++

(6) Partners delen die informatie die het mogelijk maakt om
gezamenlijk het integrale proces (van inkoop t/m
verkoop/verhuur en/of beheer) te kunnen volgen.











(7) De informatie die gedeeld wordt is betrouwbaar.











(8) De informatie die in de keten wordt gedeeld is voor alle
betrokken ketenpartners relevant.











(9) De informatie die gedeeld wordt is tijdig beschikbaar.











(10) Informatiedeling wordt door de inzet van moderne ICT
oplossingen ondersteund (bijvoorbeeld door de inzet van BIM).
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Antwoordmogelijkheden:
-0
+
++

Doen we niet (ook geen plannen daartoe)
Doen we nog niet (denken er wel over na)
Mee begonnen (maar nog in de kinderschoenen)
Mee bezig (en al goede stappen gemaakt)
Doen we

Vroeg betrekken van bouwpartners

--

-

0

+

++

(11) Partijen die een wezenlijke impact op de tijd, geld en/of
kwaliteit van de bouwopgave hebben, maken onderdeel uit van
de keten.











(12) Bouwpartners worden zo vroeg mogelijk
(initiatief/ontwerpfase) betrokken bij de optimalisatie van de
bouwopgave.











(13) Alle bouwpartners worden op een gelijkwaardige manier in de
gelegenheid gesteld met verbetervoorstellen (innovaties) te
komen.











(14) Bouwpartners beoordelen gezamenlijk de
verbetermogelijkheden en komen daarbij in overleg met de
opdrachtgever tot keuzes.











(15) Binnen de keten wordt voldoende aandacht gegeven aan het
verhogen van het teamgevoel tussen de verschillende
bouwpartners.











--

-

0

+

++

(16) Ketenpartners zoeken planmatig (bijvoorbeeld door de
toepassing van Lean) naar verbetermogelijkheden in producten
of het processen.











(17) Gevonden verbetermogelijkheden worden doorgevoerd.











(18) Ketenpartners bestuderen het resultaat (effect) van de
doorgevoerde verbeteringen.











(19) Ketenpartners vergelijken het resultaat van de doorgevoerde
verbetering met de vastgestelde doelstelling.











(20) Ketenpartners voeren nieuwe aanpassingen door indien het
gewenste resultaat niet is bereikt. Is dit wel het geval, dan
starten partijen weer met de ‘plan’ fase.











Continu verbeteren
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Antwoordmogelijkheden:
-0
+
++

Doen we niet (ook geen plannen daartoe)
Doen we nog niet (denken er wel over na)
Mee begonnen (maar nog in de kinderschoenen)
Mee bezig (en al goede stappen gemaakt)
Doen we

Gezamenlijk monitoren

--

-

0

+

++

(21) De strategische doelstellingen ten aanzien van de
samenwerking zijn vertaald in bijbehorende prestatie
indicatoren (KPI’s).











(22) De realisatie van de strategische doelstellingen (de te leveren
output-prestaties) zijn in het gezamenlijk monitoring systeem af
te lezen.











(23) De meest belangrijke operationele doelstellingen ten aanzien
van de samenwerking zijn vertaald in bijbehorende proces
indicatoren (KPI’s).











(24) De realisatie van de operationele doelstellingen zijn in het
gezamenlijk monitoring systeem af te lezen.











(25) De rapportages uit het monitoring systeem worden door de
ketenpartners gezamenlijk gebruikt bij evaluaties en/of het
agenderen van verbeterpunten.











Gezamenlijk incentive systeem

--

-

0

+

++

(26) De realisatie van de strategische doelstellingen ten aanzien van
de samenwerking staan centraal in het gezamenlijke incentive
systeem.











(27) Er is bij de betrokken partners draagvlak voor het gebruik van
een gezamenlijk incentive systeem.











(28) De inrichting van het incentive systeem met betrekking tot de
verdeling van de winsten, kosten, risico’s (de verdeelsleutel) kan
op draagvlak rekenen bij de betrokken partners.











(29) Het incentive systeem stimuleert partners om elkaar te helpen
bij de realisatie van die gezamenlijke doelstellingen.











(30) Het incentive systeem wordt bij ieder nieuw project dat de
partners uitvoeren ingezet en leidt tot geaccepteerde
‘beloningen’ of ‘straffen’ (ofwel het samen delen van de lusten
en de lasten in de samenwerking).











- 223 -

Uw samenwerking bij het onderhoud en renoveren
Hiernavolgend verzoeken wij u aan te geven in welke mate de samenwerkende partners invulling
geven aan de hiernavolgende aspecten tijdens de uitvoering van projecten.
Antwoordmogelijkheden:
-0
+
++

Doen we niet (ook geen plannen daartoe)
Doen we nog niet (denken er wel over na)
Mee begonnen (maar nog in de kinderschoenen)
Mee bezig (en al goede stappen gemaakt)
Doen we

Lange termijn samenwerking

--

-

0

+

++

(31) Samenwerkende organisaties zijn met elkaar een strategisch
partnership aangegaan.











(32) Ketensamenwerking is in de (individuele) strategie van alle
betrokken organisaties vastgelegd.











(33) Ketenpartners hebben gezamenlijke doelstellingen op tijd, geld
en kwaliteit gedefinieerd.











(34) De doelstellingen van de keten liggen in lijn met de individuele
bedrijfsdoelstellingen van de ketenpartners.











(35) Er is top management commitment om de samenwerking te
laten slagen. Indien zich in de samenwerking problemen voor
doen, krijgen de betrokkenen alle ruimte (in tijd en geld) om
gezamenlijk naar een bevredigende oplossing te zoeken met
oog voor elkaars belangen.











Delen van informatie

--

-

0

+

++

(36) Partners delen die informatie die het mogelijk maakt om
gezamenlijk het integrale proces (van inkoop t/m
verkoop/verhuur en/of beheer) te kunnen volgen.











(37) De informatie die gedeeld wordt is betrouwbaar.











(38) De informatie die in de keten wordt gedeeld is voor alle
betrokken ketenpartners relevant.











(39) De informatie die gedeeld wordt is tijdig beschikbaar.











(40) Informatiedeling wordt door de inzet van moderne ICT
oplossingen ondersteund (bijvoorbeeld door de inzet van BIM).
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Antwoordmogelijkheden:
-0
+
++

Doen we niet (ook geen plannen daartoe)
Doen we nog niet (denken er wel over na)
Mee begonnen (maar nog in de kinderschoenen)
Mee bezig (en al goede stappen gemaakt)
Doen we

Vroeg betrekken van bouwpartners

--

-

0

+

++

(41) Partijen die een wezenlijke impact op de tijd, geld en/of
kwaliteit van de bouwopgave hebben, maken onderdeel uit van
de keten.











(42) Bouwpartners worden zo vroeg mogelijk
(initiatief/ontwerpfase) betrokken bij de optimalisatie van de
bouwopgave.











(43) Alle bouwpartners worden op een gelijkwaardige manier in de
gelegenheid gesteld met verbetervoorstellen (innovaties) te
komen.











(44) Bouwpartners beoordelen gezamenlijk de
verbetermogelijkheden en komen daarbij in overleg met de
opdrachtgever tot keuzes.











(45) Binnen de keten wordt voldoende aandacht gegeven aan het
verhogen van het teamgevoel tussen de verschillende
bouwpartners.











--

-

0

+

++

(46) Ketenpartners zoeken planmatig (bijvoorbeeld door de
toepassing van Lean) naar verbetermogelijkheden in producten
of het processen.











(47) Gevonden verbetermogelijkheden worden doorgevoerd.











(48) Ketenpartners bestuderen het resultaat (effect) van de
doorgevoerde verbeteringen.











(49) Ketenpartners vergelijken het resultaat van de doorgevoerde
verbetering met de vastgestelde doelstelling.











(50) Ketenpartners voeren nieuwe aanpassingen door indien het
gewenste resultaat niet is bereikt. Is dit wel het geval, dan
starten partijen weer met de ‘plan’ fase.











Continu verbeteren

- 225 -

Antwoordmogelijkheden:
-0
+
++

Doen we niet (ook geen plannen daartoe)
Doen we nog niet (denken er wel over na)
Mee begonnen (maar nog in de kinderschoenen)
Mee bezig (en al goede stappen gemaakt)
Doen we

Gezamenlijk monitoren

--

-

0

+

++

(51) De strategische doelstellingen ten aanzien van de
samenwerking zijn vertaald in bijbehorende prestatie
indicatoren (KPI’s).











(52) De realisatie van de strategische doelstellingen (de te leveren
output-prestaties) zijn in het gezamenlijk monitoring systeem af
te lezen.











(53) De meest belangrijke operationele doelstellingen ten aanzien
van de samenwerking zijn vertaald in bijbehorende proces
indicatoren (KPI’s).











(54) De realisatie van de operationele doelstellingen zijn in het
gezamenlijk monitoring systeem af te lezen.











(55) De rapportages uit het monitoring systeem worden door de
ketenpartners gezamenlijk gebruikt bij evaluaties en/of het
agenderen van verbeterpunten.











Gezamenlijk incentive systeem

--

-

0

+

++

(56) De realisatie van de strategische doelstellingen ten aanzien van
de samenwerking staan centraal in het gezamenlijke incentive
systeem.











(57) Er is bij de betrokken partners draagvlak voor het gebruik van
een gezamenlijk incentive systeem.











(58) De inrichting van het incentive systeem met betrekking tot de
verdeling van de winsten, kosten, risico’s (de verdeelsleutel) kan
op draagvlak rekenen bij de betrokken partners.











(59) Het incentive systeem stimuleert partners om elkaar te helpen
bij de realisatie van die gezamenlijke doelstellingen.











(60) Het incentive systeem wordt bij ieder nieuw project dat de
partners uitvoeren ingezet en leidt tot geaccepteerde
‘beloningen’ of ‘straffen’ (ofwel het samen delen van de lusten
en de lasten in de samenwerking).
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Bijlage 4: T-test analyse resultaten op tijd, geld en kwaliteit
De hypothese die per tijd, geld en kwaliteit aspect door middel van een independent sample
t-test getoetst is, is als volgt gedefineerd:
-

H0 (nul hypothese): Er is geen verschil op de aspecten tijd, geld en kwaliteit (van de
dienstverlening en de kwaliteit van de woning) tussen traditioneel uitgevoerde
nieuwbouwprojecten en projecten uitgevoerd in ketensamenwerking.

-

H1 (alternatieve hypothese): Er is wel verschil op de aspecten tijd, geld en kwaliteit (van
de dienstverlening en de kwaliteit van de woning) tussen traditioneel uitgevoerde
nieuwbouwprojecten en projecten uitgevoerd in ketensamenwerking.

De independent sample t-test is geschikt om twee groepen met elkaar te vergelijken. De
eerste groep bestond uit projecten die traditioneel (lees niet in ketensamenwerking) waren
uitgevoerd en de tweede groep bestond uit projecten die wel in ketensamenwerking waren
uitgevoerd. Aangetoond diende te worden of de projecten uitgevoerd in
ketensamenwerking beter presteerden dan projecten die traditioneel waren uitgevoerd,
kijkend naar de aspecten tijd, geld, kwaliteit van de dienstverlening en kwaliteit van de
woning zowel in de nieuwbouw alsook bij onderhoud en renovatieprojecten.
Voor iedere analyse is onderzocht of de datapunten op een normale manier verdeeld zijn.
Vervolgens is met behulp van de Levene’s test bepaalt of varianties van de te onderzoeken
groepen gelijk verdeeld zijn. De hypothese die voor de Levene’s test getoetst wordt is:
- H0 (nulhypothese): De varianties tussen de groepen is gelijk
- H1 (alternatieve hypothese): De varianties tussen de groepen is niet gelijk
Een niet significante uitkomst van de Levene’s test betekent dat de variaties van de groepen
gelijk zijn en dat ze met elkaar vergeleken mogen worden. De Levene’s test is niet significant
als de waarde van het significantieniveau groter is dan 0.05. Bij een significantieniveau
groter dan 0.05 wordt de H0 niet verworpen en dat betekent dat er sprake is van gelijke
variantie.
Na het uitvoeren van Levene’s test, is onderzocht of er een significant verschil bestaat
tussen de twee groepen. Hierbij wordt naar het significantieniveau van de independent
sample t-test gekeken. Een significantieniveau van minder dan 0,05 betekent dat er een
significant verschil bestaat tussen de twee onderzochte groepen. Als dit het geval is wordt
er gesproken van een significant verschil op een 0,05 significantieniveau.
Een significantieniveau van tussen 0,10 en 0,05 betekent dat er een zwak significant verschil
bestaat tussen de twee onderzochte groepen. Dit wordt ook wel een zwak-significant
verschil op een 0,10 significantieniveau genoemd.
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Nieuwbouw
Leidt de toepassing van ketensamenwerking in de nieuwbouw van woningen tot een lagere
doorlooptijd (ten opzichte van de planning) ten opzichte van traditioneel samenwerken?
1. Verschil doorlooptijd (%)
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de doorlooptijd (%) tussen nieuwbouwprojecten uitgevoerd traditioneel en in
ketensamenwerking.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de doorlooptijd (%) tussen nieuwbouwprojecten uitgevoerd traditioneel en in
ketensamenwerking.
Histogram
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Independent Samples T-test

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1,0

22

129,2247%

43,02496%

9,17295%

2,0

16

107,0143%

21,88571%

5,47143%

Independent Samples Test
t-test for
Levene's Test for Equality of

Equality of

Variances

Means

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed

Sig.
6,530

t
,015

Equal variances not

1,890

2,079

assumed

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

- 229 -

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

36

,067

22,21042%

32,790

,045

22,21042%

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Lower

Upper

Equal variances assumed

11,75238%

-1,62451%

46,04534%

Equal variances not assumed

10,68080%

0,47488%

43,94596%
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Leidt de toepassing van ketensamenwerking in de nieuwbouw van woningen tot lagere
kosten (ten opzichte van het budget) ten opzichte van traditioneel samenwerken?
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de delta geld (%) tussen nieuwbouwprojecten uitgevoerd traditioneel en in
ketensamenwerking.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de delta geld (%) tussen nieuwbouwprojecten uitgevoerd traditioneel en in
ketensamenwerking.
Histogram
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Independent

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Geld (%)

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1,0

23

95,8327%

19,95406%

4,16071%

2,0

15

99,4692%

7,42466%

1,91704%

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of

Variances

Means

F
Geld (%)

Equal variances assumed

Sig.
2,099

t
,156

Equal variances not
assumed

df
-,673

36

-,794

30,194

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std. Error
Sig. (2-tailed)
Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

Mean Difference

Difference

Lower

,505

-3,63659%

5,40019%

-14,58868%

,433

-3,63659%

4,58111%

-12,98994%
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Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
Geld (%)

Equal variances assumed

7,31549%

Equal variances not assumed

5,71676%
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Leidt de toepassing van ketensamenwerking in de nieuwbouw van woningen tot een betere
kwaliteit van de dienstverlening ten opzichte van traditioneel samenwerken?
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de kwaliteit van de dienstverlening tussen nieuwbouwprojecten uitgevoerd
traditioneel en in ketensamenwerking.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de kwaliteit van de dienstverlening tussen nieuwbouwprojecten uitgevoerd
traditioneel en in ketensamenwerking.
Histogram
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Independent Samples T-test

Group Statistics
Std. Error
BPP_Prj_Innovatief
3. v1_Wat is uw totaal

N

1,0

Mean

57

oordeel over de kwaliteit

Std. Deviation

Mean

6,72488645255 1,19162804440 ,157834990240
6731

7886

439

van de algemene
organisatie uitgedrukt in

2,0
11

een rapportcijfer?
4. v2_Wat is uw

1,0

39

totaaloordeel over de

6,26194083694 1,57484009648 ,474832154987
0837

8604

254

7,08611190861 ,928725271352 ,148715063093
8375

460

798

oriëntatiefase uitgedrukt in
een rapportcijfer?

5. v3_Wat is uw totaal

2,0

10

1,0

50

oordeel over de bouwfase

6,50333333333 ,954676598334 ,301895247959
3333

435

852

7,12777917833 1,05084690181 ,148612194052
8001

2454

092

uitgedrukt in een
rapportcijfer?

6. v4_Wat is uw

2,0

10

1,0

36

totaaloordeel over de

6,77999999999 ,875341203315 ,276807193227
9999

725

023

7,69068763027 1,29500408019 ,215834013365
0962

4856

809

kwaliteit van de sanitair
showroom uitgedrukt in

2,0
8

een rapportcijfer?
7. v5_Wat is uw

1,0

35

totaaloordeel over de

7,25000000000 ,907420904769 ,320821737576
0000

500

473

7,74518191332 1,85178998946 ,313009637692
4771

7464

420

kwaliteit van de keuken
showroom uitgedrukt in

2,0
8

een rapportcijfer?
8. v6_Wat is uw

1,0

36

totaaloordeel over de

8,62500000000 1,68501801601 ,595743832771
0000

2207

867

8,09674145299 1,28381374619 ,213968957699
1454

7372

562

kwaliteit van de tegel
showroom uitgedrukt in

2,0
8

een rapportcijfer?
9. v7_de kwaliteit van de

1,0

57

uitgevoerde
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7,79687500000 ,731734424403 ,258707186761
0000

515

680

7,03854684473 ,851277420766 ,112754448864
8795

714

439

werkzaamheden

2,0

11

(vaktechniek)
10. v10_v20_de kwaliteit

1,0

57

van de dienstverlening
2,0

11. v8_Wat is uw totaal

11

1,0

57

oordeel over de

7,00111832611 1,08509405173 ,327168166530
8327

0872

709

7,20932147487 ,775377427228 ,102701249130
8752

717

228

6,96697330447 1,15144249416 ,347172974618
3305

2419

885

6,65280946836 1,01755556376 ,134778526932
6744

7346

141

oplever/nazorgfase
2,0

uitgedrukt in een

11

6,15140692640 1,79179510836 ,540246552331
6926

rapportcijfer?
Overall, Gemiddeld gezien

1,0

57

3 t/m 11

7303

685

7,14160331879 ,750999061225 ,099472255671
6116

029

802

(nieuwbouwvragen)
2,0

11

7,01544612794 1,22409162368 ,369077511344
6128

9249

923

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

Sig. (2F
3. v1_Wat is uw totaal

Equal variances

oordeel over de

assumed

Sig.

1,191

t

,279

df

tailed)

1,118

66

,268

,925

12,305

,373

1,761

47

,085

1,732

13,707

,106

kwaliteit van de
algemene organisatie

Equal variances not

uitgedrukt in een

assumed

rapportcijfer?
4. v2_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

,046

,830

oriëntatiefase
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Equal variances not
assumed
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5. v3_Wat is uw totaal

Equal variances

oordeel over de

assumed

,293

,590

,979

58

,332

1,107

14,712

,286

,910

42

,368

1,140

14,189

,273

-1,231

41

,225

-1,307

11,222

,217

,634

42

,529

,893

18,153

,383

,128

66

,899

,108

12,485

,916

,873

66

,386

,669

11,811

,516

1,303

66

,197

,900

11,276

,387

,456

66

,650

bouwfase uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

6. v4_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

2,150

,150

kwaliteit van de sanitair
showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

7. v5_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

,000

,990

kwaliteit van de keuken
showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

8. v6_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

2,358

,132

kwaliteit van de tegel
showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

9. v7_de kwaliteit van

Equal variances

de uitgevoerde

assumed

,003

,953

werkzaamheden
(vaktechniek)

Equal variances not
assumed

10. v10_v20_de

Equal variances

kwaliteit van de

assumed

,848

,360

dienstverlening
Equal variances not
assumed
11. v8_Wat is uw totaal Equal variances
oordeel over de

8,265

assumed

,005

oplever/nazorgfase
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

Equal variances

1,240

assumed
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,270

Overall, Gemiddeld

Equal variances not

gezien 3 t/m 11

assumed

,330

11,495

,747

(nieuwbouwvragen)

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of
the Difference

3. v1_Wat is uw totaal

Equal variances

oordeel over de kwaliteit assumed

Mean

Std. Error

Difference

Difference

,4629456156

,4140305600

15894

38987

,4629456156

,5003773171

15894

85780

,5827785752

,3309760647

85042

42177

,5827785752

,3365366409

85042

94310

,3477791783

,3552726432

38001

63111

,3477791783

,3141779852

38001

93685

,4406876302

,4842292843

70962

11900

,4406876302

,3866664048

70962

33908

van de algemene

Lower

Upper
-

,3636930689
16685

1,289584300
148473

organisatie uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

4. v2_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

oriëntatiefase uitgedrukt

,6242926104
98436
,0830593832
31530

1,550183841
730224

1,248616533
801614

in een rapportcijfer?
Equal variances not
assumed

5. v3_Wat is uw totaal

Equal variances

oordeel over de

assumed

bouwfase uitgedrukt in

,1404725996
25493
,3633762833
20130

1,306029750
195577

1,058934639
996132

een rapportcijfer?
Equal variances not
assumed

6. v4_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

kwaliteit van de sanitair

,3230206973
99047
,5365266283
67607

1,018579054
075049

1,417901888
909531

showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed
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,3875943250
93791

1,268969585
635716

7. v5_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

,8798180866

kwaliteit van de keuken

75229

,7149478827
38133

2,323684627
594990

,5640484542
44533

showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

,8798180866
75229

8. v6_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

,6729678651
86782

,2998664529

,4727274177

91454

56184

,2998664529

,3357262625

91454

13346

,0374285186

,2933134093

20468

75384

,0374285186

,3460528499

20468

08491

,2423481704

,2776868620

05448

37483

,2423481704

,3620450536

05448

58566

,5014025419

,3847548201

59818

95891

,5014025419

,5568048029

59818

85993

,1261571908

,2766256314

49987

97503

kwaliteit van de tegel

2,357440825
820529
,6541360992
02771

,5978046524
70071

1,253869005
185679

showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

9. v7_de kwaliteit van de Equal variances
uitgevoerde

assumed

werkzaamheden

,4050417963
16536
,5481905981
39904

1,004774702
299444

,6230476353
80839

(vaktechniek)
Equal variances not
assumed

10. v10_v20_de kwaliteit Equal variances
van de dienstverlening

assumed

Equal variances not
assumed

11. v8_Wat is uw totaal

Equal variances

oordeel over de

assumed

oplever/nazorgfase

,7133193483
81387
,3120715379
49001
,5478852441
69772
,2667852420
63542

,7881763856
22322

,7967678787
59897

1,032581584
980667

1,269590325
983178

uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

Overall, Gemiddeld

Equal variances

gezien 3 t/m 11

assumed

(nieuwbouwvragen)
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,7204705365
86071
,4261437023
68033

1,723275620
505707

,6784580840
68008

Equal variances not
assumed

,1261571908

,3822472223

49987

95400
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,7107665958
66475

,9630809775
66450

Leidt de toepassing van ketensamenwerking in de nieuwbouw van woningen tot een betere
kwaliteit van de woning ten opzichte van traditioneel samenwerken?

H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de kwaliteit van de woning tussen nieuwbouwprojecten uitgevoerd traditioneel
en in ketensamenwerking.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de kwaliteit van de woning tussen nieuwbouwprojecten uitgevoerd traditioneel
en in ketensamenwerking.

Histogram

Independent Samples T-test

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
12. v11_v22Hoe tevreden

N

1,0

41

bent u over de prijs/kwaliteit

Mean

Std. Deviation

7,21535036778

1,27940071942

9392

3573

6,81164021164

1,65791428252

0212

5963

6,62256882683

,945515477281

7120

974

verhouding van de woning?
2,0

13. v24_Welk rapportcijfer

9

1,0

41

geeft u de huurprijs in relatie

- 241 -

tot de kwaliteit van de

2,0

4

woning?
14. v12_v21_de kwaliteit van 1,0

13

het geleverde pand

6,28298611111

,935884668045

1111

543

7,42948717948

2,05757581479

7181

2309

7,37500000000

1,10867789130

0000

4173

7,63083144128

,641990019570

5985

286

7,65107897153

,953110219779

3517

550

7,23683938387

,783668343497

6022

678

7,11113803074

,908866359373

0303

710

2,14901789032

,413622025871

2237

393

2,16419753086

,323549840541

4198

035

(woning)?
2,0

15. v23_Wat is uw

4

1,0

55

totaaloordeel over de woning
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Overall, Gemiddeld gezien

2,0

11

1,0

58

12 t/m 15
(nieuwbouwvragen)
2,0

16. v9_v20_Zou u kunnen

11

1,0

46

aangeven hoeveel gebreken
de woning had op het
moment van opleveren?

2,0

9

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
12. v11_v22Hoe tevreden bent u over de

Std. Error Mean

1,0

,199808823315368

2,0

,552638094175321

1,0

,147664709011027

2,0

,467942334022771

1,0

,570668854106790

2,0

,554338945652086

1,0

,086565916579412

2,0

,287373543896540

prijs/kwaliteit verhouding van de woning?

13. v24_Welk rapportcijfer geeft u de huurprijs
in relatie tot de kwaliteit van de woning?

14. v12_v21_de kwaliteit van het geleverde
pand (woning)?

15. v23_Wat is uw totaaloordeel over de
woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
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Overall, Gemiddeld gezien 12 t/m 15

1,0

,102900694729768

2,0

,274033518056264

1,0

,060985240603230

2,0

,107849946847012

(nieuwbouwvragen)

16. v9_v20_Zou u kunnen aangeven hoeveel
gebreken de woning had op het moment van
opleveren?

Independent Samples Test
t-test for
Levene's Test for Equality of

Equality of

Variances

Means

F
12. v11_v22Hoe tevreden

Equal variances assumed

Sig.
,577

t
,451

,812

bent u over de prijs/kwaliteit
verhouding van de woning?

Equal variances not

,687

assumed
13. v24_Welk rapportcijfer

Equal variances assumed

,082

,777

,686

geeft u de huurprijs in relatie
tot de kwaliteit van de
woning?

Equal variances not
,692

assumed

14. v12_v21_de kwaliteit van Equal variances assumed

,135

,718

,050

het geleverde pand
(woning)?

Equal variances not

,068

assumed
15. v23_Wat is uw

Equal variances assumed

4,110

,047

-,088

totaaloordeel over de woning
uitgedrukt in een
rapportcijfer?
Overall, Gemiddeld gezien

Equal variances not
-,067

assumed

Equal variances assumed

,136

,714

,476

12 t/m 15
(nieuwbouwvragen)

Equal variances not

,429

assumed
Equal variances assumed
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1,060

,308

-,104

16. v9_v20_Zou u kunnen

Equal variances not

aangeven hoeveel gebreken

assumed

-,123

de woning had op het
moment van opleveren?

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
12. v11_v22Hoe tevreden bent Equal variances assumed
u over de prijs/kwaliteit

Sig. (2-tailed)

48

,421

10,193

,507

43

,496

3,625

,531

15

,961

9,938

,947

Mean Difference
,4037101561491
80

verhouding van de woning?
Equal variances not assumed

13. v24_Welk rapportcijfer

Equal variances assumed

geeft u de huurprijs in relatie

,4037101561491
80
,3395827157260
09

tot de kwaliteit van de woning?
Equal variances not assumed

14. v12_v21_de kwaliteit van

Equal variances assumed

het geleverde pand (woning)?
Equal variances not assumed

15. v23_Wat is uw

Equal variances assumed

totaaloordeel over de woning

,3395827157260
09
,0544871794871
81
,0544871794871
81
-

64

,930

uitgedrukt in een rapportcijfer?

,0202475302475
32

Equal variances not assumed

11,879

,947

,0202475302475
32

Overall, Gemiddeld gezien 12

Equal variances assumed

t/m 15 (nieuwbouwvragen)
Equal variances not assumed
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67

,636

12,974

,675

,1257013531357
19
,1257013531357
19

16. v9_v20_Zou u kunnen

Equal variances assumed

-

aangeven hoeveel gebreken

53

,918

,0151796405419

de woning had op het moment

60

van opleveren?
Equal variances not assumed

13,685

,904

,0151796405419
60

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
12. v11_v22Hoe tevreden

Equal variances assumed

bent u over de prijs/kwaliteit

304

verhouding van de woning?
Equal variances not

,587649920452

assumed

13. v24_Welk rapportcijfer

,496896664987

988

Equal variances assumed

geeft u de huurprijs in relatie

,494932194131
503

tot de kwaliteit van de

Lower

Upper
-

,595367549421
693
,902295617212
739
,658543179325
549

1,40278786172
0053

1,70971592951
1099

1,33770861077
7568

woning?
Equal variances not

,490688184347

assumed

239

14. v12_v21_de kwaliteit van Equal variances assumed
het geleverde pand

4456

(woning)?
Equal variances not

,795584444112

assumed

15. v23_Wat is uw

1,08978098226

769

Equal variances assumed

totaaloordeel over de woning

,231129962381
409
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1,08029162311
5458
2,26832599992
0057
1,71969157460
0303
,481982710098
117

1,75945705456
7476

2,37730035889
4418

1,82866593357
4665

,441487649603
054

uitgedrukt in een

Equal variances not

rapportcijfer?

assumed

Overall, Gemiddeld gezien

,300128658486
474

Equal variances assumed

12 t/m 15

694

(nieuwbouwvragen)
Equal variances not

,292716453234

assumed

16. v9_v20_Zou u kunnen

,264271825005

460

Equal variances assumed

aangeven hoeveel gebreken

,146276990433
454

de woning had op het

,674911026926
946
,401787417309
054
,506804771643
493
,308574128310
959

,634415966431
883

,653190123580
493

,758207477914
932

,278214847227
038

moment van opleveren?
Equal variances not

,123898388231

assumed

393
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,281489937096
339

,251130656012
419

Onderhoud/renovatie
Leidt de toepassing van ketensamenwerking bij onderhoud/renovatie van woningen tot een
lagere doorlooptijd (ten opzichte van de planning) ten opzichte van traditioneel
samenwerken?
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de doorlooptijd (%) tussen onderhouds-/renovatieprojecten uitgevoerd
traditioneel en in ketensamenwerking.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de doorlooptijd (%) tussen onderhouds-/renovatieprojecten uitgevoerd
traditioneel en in ketensamenwerking.
Histogram
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Independent Samples T-test

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1,0

10

123,3961%

37,55896%

11,87719%

2,0

12

120,0315%

51,89838%

14,98177%

Independent Samples Test
t-test for
Levene's Test for Equality of

Equality of

Variances

Means

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed

Sig.
,002

t
,968

Equal variances not

,171

,176

assumed

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
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Sig. (2-tailed)

Mean Difference

20

,866

3,36458%

19,674

,862

3,36458%

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Lower

Upper

Equal variances assumed

19,69694%

-37,72252%

44,45167%

Equal variances not assumed

19,11860%

-36,55857%

43,28773%
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Leidt de toepassing van ketensamenwerking bij onderhoud/renovatie van woningen tot
lagere kosten (ten opzichte van het budget) ten opzichte van traditioneel samenwerken?
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de delta geld (%) tussen onderhouds-/renovatieprojecten uitgevoerd
traditioneel en in ketensamenwerking.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de delta geld (%) tussen onderhouds-/renovatieprojecten uitgevoerd traditioneel
en in ketensamenwerking.
Histogram
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Independent Samples T-test

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Geld (%)

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1,0

10

106,9670%

32,14387%

10,16478%

2,0

11

86,8272%

16,62316%

5,01207%

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of

Variances

Means

F
Geld (%)

Equal variances assumed

Sig.
,790

t
,385

Equal variances not
assumed

df

1,829

19

1,777

13,206

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std. Error
Sig. (2-tailed)
Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

Mean Difference

Difference

Lower

,083

20,13984%

11,00912%

-2,90250%

,099

20,13984%

11,33330%

-4,30554%
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Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
Geld (%)

Equal variances assumed

43,18219%

Equal variances not assumed

44,58522%

- 252 -

Leidt de toepassing van ketensamenwerking bij onderhoud/renovatie van woningen tot een
betere kwaliteit van de dienstverlening ten opzichte van traditioneel samenwerken?
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de kwaliteit van de dienstverlening (bij renovatie) tussen projecten uitgevoerd
traditioneel en in ketensamenwerking.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de kwaliteit van de dienstverlening (bij renovatie) tussen projecten uitgevoerd
traditioneel en in ketensamenwerking.
Histogram
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Independent Samples T-test

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
3. v13_Wat is uw

N

1,0

9

totaaloordeel over de

Mean

Std. Deviation

6,17057983832

,824239889990

1775

561

6,93986567679

,597565357057

2921

759

6,72797253422

1,02866833847

2534

7920

7,43346537758

,588198251167

5871

929

6,55193452380

1,10876151470

9524

6097

7,43631930504

,431381248486

9955

327

5,02083333333

2,30545096817

3333

6653

6,64814814814

2,97961179010

8148

8417

6,68825998386

1,78920345074

7218

8255

7,05122883955

,699115001885

3930

624

6,62676947896

1,72021547930

5861

7218

7,55300220643

1,07393022106

0816

9099

algemene organisatie
uitgedrukt in een

2,0
19

rapportcijfer?
4. v14_Wat is uw totaal

1,0

8

oordeel over de warme
opname uitgedrukt in een
rapportcijfer?

5. v15_Wat is uw totaal

2,0

18

1,0

8

oordeel over de
modelwoning uitgedrukt in
een rapportcijfer?

6. v16_Wat is uw totaal

2,0

17

1,0

6

oordeel over de
wisselwoning uitgedrukt in
een rapportcijfer?

7. v17_Wat is uw totaal

2,0

9

1,0

9

oordeel over de
uitvoeringsfase uitgedrukt in
een rapportcijfer?

8. v19_Wat is uw totaal

2,0

19

1,0

9

oordeel over de uitgevoerde
werkzaamheden
(vakmanschap)?

9. v10_v20_de kwaliteit van

2,0

19

1,0

1

de dienstverlening (copy)
2,0

3
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5,00000000000
0000

.

7,50000000000

,500000000000

0000

000

10. v18_Wat is uw totaal

1,0

9

oordeel over de oplever-

5,70363124290

,833431171181

7729

690

6,96353124910

1,20141447984

9716

4291

6,27967272123

1,07819015343

4600

2965

7,22849611200

,796307859192

1195

788

/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Overall, gemiddelde 3. t/m

2,0

19

1,0

9

10 (renovatievragen)
2,0

19

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
3. v13_Wat is uw totaaloordeel over de

Std. Error Mean

1,0

,274746629996854

2,0

,137090894925030

4. v14_Wat is uw totaal oordeel over de warme 1,0

,363689178864818

algemene organisatie uitgedrukt in een
rapportcijfer?

opname uitgedrukt in een rapportcijfer?
2,0

,138639657360970

1,0

,392006392883675

2,0

,104625320730585

1,0

,941196416506376

2,0

,993203930036139

1,0

,596401150249418

2,0

,160387981217510

1,0

,573405159769073

2,0

,246376489792342

9. v10_v20_de kwaliteit van de dienstverlening 1,0

.

5. v15_Wat is uw totaal oordeel over de
modelwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?

6. v16_Wat is uw totaal oordeel over de
wisselwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?

7. v17_Wat is uw totaal oordeel over de
uitvoeringsfase uitgedrukt in een rapportcijfer?

8. v19_Wat is uw totaal oordeel over de
uitgevoerde werkzaamheden (vakmanschap)?

(copy)

10. v18_Wat is uw totaal oordeel over de

2,0

,288675134594813

1,0

,277810390393897

2,0

,275623384576197

oplever-/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
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Overall, gemiddelde 3. t/m 10

1,0

,359396717810988

2,0

,182685551903609

(renovatievragen)

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of

Variances

Means

F
3. v13_Wat is uw

Equal variances assumed

Sig.
1,156

t
,292

df

-2,815

26

-2,505

12,145

-2,231

24

-1,813

9,103

-2,907

23

-2,180

8,015

-1,127

13

-1,189

12,583

-,780

26

-,588

9,178

-1,751

26

-1,484

11,059

totaaloordeel over de
algemene organisatie

Equal variances not

uitgedrukt in een

assumed

rapportcijfer?
4. v14_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

3,847

,062

oordeel over de warme
opname uitgedrukt in een
rapportcijfer?
5. v15_Wat is uw totaal

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

4,289

,050

oordeel over de
modelwoning uitgedrukt in
een rapportcijfer?
6. v16_Wat is uw totaal

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

1,778

,205

oordeel over de
wisselwoning uitgedrukt in
een rapportcijfer?
7. v17_Wat is uw totaal

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

3,497

,073

oordeel over de
uitvoeringsfase uitgedrukt
in een rapportcijfer?
8. v19_Wat is uw totaal

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

,906

,350

oordeel over de
uitgevoerde
werkzaamheden

Equal variances not
assumed

(vakmanschap)?
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9. v10_v20_de kwaliteit

Equal variances assumed

.

.

-4,330

2

.

.

-2,827

26

-3,219

22,019

-2,627

26

-2,353

12,303

van de dienstverlening
(copy)

Equal variances not
assumed

10. v18_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

,324

,574

oordeel over de oplever/nazorgfase uitgedrukt in
een rapportcijfer?
Overall, gemiddelde 3. t/m

Equal variances not
assumed

Equal variances assumed

,831

,370

10 (renovatievragen)
Equal variances not
assumed

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

Std. Error
Sig. (2-tailed)
3. v13_Wat is uw

Equal variances assumed

totaaloordeel over de

Mean Difference
-

,009

algemene organisatie

,769285838471
147

Difference

,273326794695
654

uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Equal variances not

-

assumed

,027

,769285838471
147

4. v14_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

oordeel over de warme

,035

opname uitgedrukt in een

,705492843363
337

,307049872440
901

,316185110341
637

rapportcijfer?
Equal variances not

-

assumed

,103

,705492843363
337

5. v15_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

oordeel over de

,008

modelwoning uitgedrukt in

,884384781240
431

,389218156586
422

,304260313016
525

een rapportcijfer?
Equal variances not

-

assumed

,061

,884384781240
431
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,405728320184
391

6. v16_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

oordeel over de

,280

wisselwoning uitgedrukt in

1,62731481481
4815

1,44411724575
0310

een rapportcijfer?
Equal variances not

-

assumed

,256

1,62731481481
4815

7. v17_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

oordeel over de

,443

uitvoeringsfase uitgedrukt in

,362968855686
711

1,36832187042
5112

,465502624136
386

een rapportcijfer?
Equal variances not

-

assumed

,571

,362968855686
711

8. v19_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

oordeel over de uitgevoerde

,092

werkzaamheden

,926232727464
955

,617590994540
770

,528989567733
062

(vakmanschap)?
Equal variances not

-

assumed

,166

,926232727464
955

9. v10_v20_de kwaliteit van

Equal variances assumed

de dienstverlening (copy)

,049

2,50000000000
0000

Equal variances not

,624095226685
954

,577350269189
626

-

assumed

.

2,50000000000

.

0000
10. v18_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

oordeel over de oplever-

,009

/nazorgfase uitgedrukt in een

1,25990000620
1987

,445667918543
365

rapportcijfer?
Equal variances not

-

assumed

,004

1,25990000620
1987

Overall, gemiddelde 3. t/m

Equal variances assumed

10 (renovatievragen)

,014

,948823390766
595
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,391339830755
889

,361180956988
745

Equal variances not

-

assumed

,036

,948823390766

,403162512701
314

595

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the Difference
Lower
3. v13_Wat is uw totaaloordeel

Equal variances assumed

over de algemene organisatie

Upper
-

1,33111711133791

uitgedrukt in een rapportcijfer?

4
Equal variances not assumed

1,43740597757997
6

4. v14_Wat is uw totaal oordeel

Equal variances assumed

over de warme opname uitgedrukt

1,35806683780559

in een rapportcijfer?

6
Equal variances not assumed

,207454565604379

,101165699362318

,052918848921078

1,58444783898235

,173462152255677

1
5. v15_Wat is uw totaal oordeel

Equal variances assumed

over de modelwoning uitgedrukt in

1,51379519331050

een rapportcijfer?

9
Equal variances not assumed

,254974369170354

1,81969121690565

,050921654424794

6
6. v16_Wat is uw totaal oordeel

Equal variances assumed

over de wisselwoning uitgedrukt in

4,74714044879115

een rapportcijfer?

0
Equal variances not assumed

4,59337326028788
7
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1,49251081916152
0

1,33874363065825
7

7. v17_Wat is uw totaal oordeel

Equal variances assumed

over de uitvoeringsfase uitgedrukt

1,31982320336448

in een rapportcijfer?

4
Equal variances not assumed

1,75594524136579
0

8. v19_Wat is uw totaal oordeel

,593885491991062

Equal variances assumed

over de uitgevoerde

7

2,01358635667514

werkzaamheden (vakmanschap)?

1,03000752999236

,161120901745235

4
Equal variances not assumed

2,29896286380360

,446497408873696

5
9. v10_v20_de kwaliteit van de

Equal variances assumed

dienstverlening (copy)

4,98413771175033
0

10. v18_Wat is uw totaal oordeel

Equal variances not assumed

.

Equal variances assumed

-

over de oplever-/nazorgfase

2,17598353262649

uitgedrukt in een rapportcijfer?

2
Equal variances not assumed

2,07144937286920
7

Overall, gemiddelde 3. t/m 10

Equal variances assumed

(renovatievragen)

1,69124148053410
5

Equal variances not assumed

1,82484467935688
0
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,015862288249669

.

,343816479777481

,448350639534766

,206405300999085

,072802102176310

Leidt de toepassing van ketensamenwerking bij onderhoud/renovatie van woningen tot een
betere kwaliteit van de woning ten opzichte van traditioneel samenwerken?
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de kwaliteit van de woning (renovatie) tussen projecten uitgevoerd traditioneel
en in ketensamenwerking.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de kwaliteit van de woning (renovatie) tussen projecten uitgevoerd traditioneel
en in ketensamenwerking.
Histogram

Independent Samples T-test

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
11. v11_v22Hoe tevreden

N

1,0

9

bent u over de prijs/kwaliteit

Mean

Std. Deviation

7,45449120216

1,68385217046

5621

0757

7,51544867629

,976810770960

8109

931

5,68117684784

1,88504088504

3514

0885

6,24848452201

,651248986515

3934

394

verhouding van de woning?
2,0

12. v24_Welk rapportcijfer

19

1,0

9

geeft u de huurprijs in relatie
tot de kwaliteit van de
woning?

2,0

17
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13. v12_v21_de kwaliteit van 1,0

2

het geleverde pand

8,25000000000

1,06066017177

0000

9821

7,80000000000

,767390962214

0000

756

6,99074875741

,738931924912

5424

132

6,92276373437

,580811192867

3640

372

6,77832671802

,659398806309

3100

724

7,15657203139

1,06736350301

7343

1291

2,39874110563

,635920923520

7658

061

2,06102143405

,420407749716

8874

485

(woning)?
2,0

14. v23_Wat is uw

5

1,0

9

totaaloordeel over de woning
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Overall, Gemiddeld gezien

2,0

17

1,0

9

11 t/m 14 (renovatievragen)
2,0

15. v9_v20_Zou u kunnen

19

1,0

9

aangeven hoeveel gebreken
de woning had op het
moment van opleveren?

2,0

18

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
11. v11_v22Hoe tevreden bent u over de

Std. Error Mean

1,0

,561284056820252

2,0

,224095759872671

1,0

,628346961680295

2,0

,157951079998790

1,0

,750000000000000

2,0

,343187671366233

1,0

,246310641637377

2,0

,140867405690186

1,0

,219799602103241

2,0

,244869981349989

prijs/kwaliteit verhouding van de woning?

12. v24_Welk rapportcijfer geeft u de huurprijs
in relatie tot de kwaliteit van de woning?

13. v12_v21_de kwaliteit van het geleverde
pand (woning)?

14. v23_Wat is uw totaaloordeel over de
woning uitgedrukt in een rapportcijfer?

Overall, Gemiddeld gezien 11 t/m 14
(renovatievragen)
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15. v9_v20_Zou u kunnen aangeven hoeveel

1,0

,211973641173354

2,0

,099091056895968

gebreken de woning had op het moment van
opleveren?

Independent Samples Test
t-test for
Levene's Test for Equality of

Equality of

Variances

Means

F
11. v11_v22Hoe tevreden

Equal variances assumed

Sig.
3,483

t
,073

-,122

bent u over de prijs/kwaliteit
verhouding van de woning?

Equal variances not

-,101

assumed
12. v24_Welk rapportcijfer

Equal variances assumed

2,993

,096

-1,136

geeft u de huurprijs in relatie
tot de kwaliteit van de
woning?

Equal variances not
-,876

assumed

13. v12_v21_de kwaliteit van Equal variances assumed

,327

,592

,645

het geleverde pand
(woning)?

Equal variances not

,546

assumed
14. v23_Wat is uw

Equal variances assumed

,896

,353

,259

totaaloordeel over de woning
uitgedrukt in een
rapportcijfer?
Overall, Gemiddeld gezien

Equal variances not
,240

assumed

Equal variances assumed

,138

,713

-,973

11 t/m 14 (renovatievragen)
Equal variances not

-1,150

assumed
15. v9_v20_Zou u kunnen

Equal variances assumed

1,308

,264

1,656

aangeven hoeveel gebreken
de woning had op het

Equal variances not

moment van opleveren?

assumed

1,443
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Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df

Sig. (2-tailed)

11. v11_v22Hoe tevreden bent Equal variances assumed
u over de prijs/kwaliteit

Mean Difference
-

26

,904

verhouding van de woning?

,0609574741324
88

Equal variances not assumed

10,634

,922

,0609574741324
88

12. v24_Welk rapportcijfer

Equal variances assumed

geeft u de huurprijs in relatie

24

,267

tot de kwaliteit van de woning?

,5673076741704
20

Equal variances not assumed

9,025

,404

,5673076741704
20

13. v12_v21_de kwaliteit van

Equal variances assumed

het geleverde pand (woning)?
Equal variances not assumed

14. v23_Wat is uw

Equal variances assumed

totaaloordeel over de woning

5

,548

1,447

,657

24

,798

13,374

,814

,4500000000000
00
,4500000000000
00
,0679850230417
84

uitgedrukt in een rapportcijfer?
Equal variances not assumed

Overall, Gemiddeld gezien 11

Equal variances assumed

t/m 14 (renovatievragen)

,0679850230417
84
-

26

,339

,3782453133742
43

Equal variances not assumed

23,852

,262

,3782453133742
43
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15. v9_v20_Zou u kunnen

Equal variances assumed

25

,110

11,617

,175

aangeven hoeveel gebreken

,3377196715787
84

de woning had op het moment
van opleveren?

Equal variances not assumed

,3377196715787
84

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
11. v11_v22Hoe tevreden

Equal variances assumed

bent u over de prijs/kwaliteit

108

verhouding van de woning?
Equal variances not

,604366364081

assumed

12. v24_Welk rapportcijfer

,501014827036

846

Equal variances assumed

geeft u de huurprijs in relatie

,499329332780
448

tot de kwaliteit van de

Lower

Upper
-

1,09080820030
1692
1,39677128953
7726
1,59787276587
4597

,968893252036
716

1,27485634127
2750

,463257417533
758

woning?
Equal variances not

,647895398907

assumed

603

13. v12_v21_de kwaliteit van Equal variances assumed
het geleverde pand

408

(woning)?
Equal variances not

,824789535443

assumed

14. v23_Wat is uw

,698052847410

908

Equal variances assumed

totaaloordeel over de woning

,262957436280
629
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2,03233122320
9217
1,34440196985
2522
4,77653811750
1175
,474732451467
163

,897715874868
378

2,24440196985
2523

5,67653811750
1175

,610702497550
731

uitgedrukt in een

Equal variances not

rapportcijfer?

assumed

Overall, Gemiddeld gezien

,283747349185
327

Equal variances assumed

11 t/m 14 (renovatievragen)

310

Equal variances not

,329048891277

assumed

15. v9_v20_Zou u kunnen

,388656695306

705

Equal variances assumed

aangeven hoeveel gebreken

,203957329853
304

de woning had op het

,543276883357
351
1,17714059210
1951
1,05759221669
3953
,082338312370
684

,679246929440
919

,420649965353
466

,301101589945
467

,757777655528
252

moment van opleveren?
Equal variances not

,233991158185

assumed

624
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,173971726284
741

,849411069442
309

Independent variabele Groot vs. Klein
Presteren grote projecten bij de nieuwbouw van woningen verschillend op het onderdeel tijd
(lagere doorlooptijd ten opzichte van de planning) ten opzichte van kleine projecten?
Je hebt hier te maken met twee groepen, namelijk grote en kleine projecten. Hier willen we
graag aantonen of grote projecten beter (in verschil doorlooptijd) presteren dan kleine
projecten, alleen kijkend naar nieuwbouwprojecten. We toetsen hierbij de hypothese:
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de doorlooptijd (%) tussen grote en kleine projecten.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de doorlooptijd (%) tussen grote en kleine projecten.
Histogram
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Independent sample t-test
Group Statistics
BPP_Prj_Woningen
(groot/klein)
Tijd (doorlooptijd (%))

N

Mean

Std. Deviation

1

23

121,1909%

44,07282%

2

15

117,8521%

23,59491%

Group Statistics
BPP_Prj_Woningen (groot/klein)
Tijd (doorlooptijd (%))

Std. Error Mean

1

9,18982%

2

6,09218%

Independent Samples Test
t-test for
Levene's Test for Equality of

Equality of

Variances

Means

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed

Sig.
3,306

Equal variances not

t
,077

,269

,303

assumed
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Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Sig. (2-tailed)

Mean Difference

36

,790

3,33881%

34,972

,764

3,33881%

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed

Lower

Upper

12,43350%

-21,87751%

28,55512%

11,02576%

-19,04532%

25,72294%

Equal variances not assumed
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Presteren grote projecten bij de nieuwbouw van woningen verschillend op het onderdeel
geld (lagere kosten ten opzichte van het budget) ten opzichte van kleine projecten?
Je hebt hier te maken met twee groepen, namelijk grote en kleine projecten. Hier willen we
graag aantonen of grote projecten beter (in delta geld) presteren dan kleine projecten,
alleen kijkend naar nieuwbouwprojecten. We toetsen hierbij de hypothese:
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de delta geld (%) tussen grote en kleine projecten.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de delta geld (%) tussen grote en kleine projecten.
Histogram
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Independent sample t-test
Group Statistics
BPP_Prj_Woningen
(groot/klein)
Geld (%)

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

26

95,9770%

14,14598%

2,77426%

2

12

100,0656%

20,25175%

5,84618%

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of

Variances

Means

F
Geld (%)

Equal variances assumed

Sig.
,244

t
,624

Equal variances not
assumed

df
-,721

36

-,632

16,152

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std. Error
Sig. (2-tailed)
Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

Mean Difference

Difference

Lower

,476

-4,08860%

5,67347%

-15,59494%

,536

-4,08860%

6,47103%

-17,79612%
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Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
Geld (%)

Equal variances assumed

7,41774%

Equal variances not assumed

9,61892%
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Presteren grote projecten bij de nieuwbouw van woningen verschillend op het onderdeel
kwaliteit van de dienstverlening ten opzichte van kleine projecten?
Je hebt hier te maken met twee groepen, namelijk grote en kleine projecten. Hier willen we
graag aantonen of grote projecten beter (kwaliteit van de dienstverlening) presteren dan
kleine projecten, alleen kijkend naar nieuwbouwprojecten. We toetsen hierbij de
hypothese:
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de kwaliteit van de dienstverlening tussen grote en kleine projecten.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de kwaliteit van de dienstverlening tussen grote en kleine projecten.
Histogram

Independent sample t-test
Group Statistics
BPP_Prj_Woningen
(groot/klein)
3. v1_Wat is uw totaal

N

1

50

oordeel over de kwaliteit van

Mean

Std. Deviation

6,80122619047

1,29479619114

6191

5160

6,22992041545

1,07997435486

9631

5845

6,92918013885

1,06416306806

7558

1085

de algemene organisatie
uitgedrukt in een

2
18

rapportcijfer?
4. v2_Wat is uw

1

31

totaaloordeel over de
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oriëntatiefase uitgedrukt in

2

18

een rapportcijfer?
5. v3_Wat is uw totaal

1

42

oordeel over de bouwfase

7,03261741471

,750955599913

4760

409

6,98410808767

1,10535671139

9514

9302

7,26980106857

,800398103359

5578

709

7,44622183372

1,20222496872

1834

4573

7,84794372294

1,28065181678

3723

6945

7,45000000000

1,99326992652

0000

7765

8,54618705368

1,40536060395

7055

3088

7,96378205128

1,34119130773

2052

0416

8,15551994301

,990007485266

9943

916

7,05106349206

,911845006151

3491

902

6,98090539634

,824698135676

6573

582

7,18725396825

,820237711823

3969

876

7,12251844469

,921805964166

9817

442

6,63573015873

1,16497126348

0159

4525

6,39383933060

1,21586860768

4037

2271

uitgedrukt in een
rapportcijfer?

6. v4_Wat is uw

2

18

1

26

totaaloordeel over de
kwaliteit van de sanitair
showroom uitgedrukt in een

2
18

rapportcijfer?
7. v5_Wat is uw

1

25

totaaloordeel over de
kwaliteit van de keuken
showroom uitgedrukt in een

2
18

rapportcijfer?
8. v6_Wat is uw

1

26

totaaloordeel over de
kwaliteit van de tegel
showroom uitgedrukt in een

2
18

rapportcijfer?
9. v7_de kwaliteit van de

1

50

uitgevoerde werkzaamheden
(vaktechniek)
2

18

10. v10_v20_de kwaliteit van 1

50

de dienstverlening
2

11. v8_Wat is uw totaal

18

1

50

oordeel over de
oplever/nazorgfase
uitgedrukt in een

2
18

rapportcijfer?
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Overall, Gemiddeld gezien 3

1

50

t/m 11 (nieuwbouwvragen)
2

18

7,06165581997

,882906918847

3676

480

7,28658364333

,679464231190

9013

171

Group Statistics
BPP_Prj_Woningen (groot/klein)
3. v1_Wat is uw totaal oordeel over de

Std. Error Mean

1

,183111833402651

uitgedrukt in een rapportcijfer?

2

,254552396611069

4. v2_Wat is uw totaaloordeel over de

1

,191129329244851

2

,177001932356261

1

,170560243471994

2

,188655642178167

1

,235775714432887

2

,301852527996307

1

,398653985305553

2

,331246671022550

1

,263029255753016

2

,233347002085892

1

,128954357448220

2

,194383214722938

1

,115999129643120

2

,217271749400098

1

,164751816059474

2

,286582979174660

kwaliteit van de algemene organisatie

oriëntatiefase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
5. v3_Wat is uw totaal oordeel over de
bouwfase uitgedrukt in een rapportcijfer?

6. v4_Wat is uw totaaloordeel over de
kwaliteit van de sanitair showroom
uitgedrukt in een rapportcijfer?
7. v5_Wat is uw totaaloordeel over de
kwaliteit van de keuken showroom
uitgedrukt in een rapportcijfer?
8. v6_Wat is uw totaaloordeel over de
kwaliteit van de tegel showroom uitgedrukt
in een rapportcijfer?
9. v7_de kwaliteit van de uitgevoerde
werkzaamheden (vaktechniek)

10. v10_v20_de kwaliteit van de
dienstverlening

11. v8_Wat is uw totaal oordeel over de
oplever/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
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Overall, Gemiddeld gezien 3 t/m 11

1

,124861893894715

2

,160151255149425

(nieuwbouwvragen)

Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of
Variances

t-test for Equality of Means

Sig. (2F
3. v1_Wat is uw totaal

Equal variances

oordeel over de

assumed

Sig.

,010

t

,921

df

tailed)

1,672

66

,099

1,822

35,818

,077

-,363

47

,719

-,397

45,050

,693

-,989

58

,327

-1,123

43,968

,267

-1,061

42

,295

-1,049

35,170

,301

-2,000

41

,052

kwaliteit van de
algemene organisatie

Equal variances not

uitgedrukt in een

assumed

rapportcijfer?
4. v2_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

2,273

,138

oriëntatiefase
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

5. v3_Wat is uw totaal

Equal variances

oordeel over de

assumed

,812

,371

bouwfase uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

6. v4_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

,574

,453

kwaliteit van de sanitair
showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

7. v5_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

1,107
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,299

kwaliteit van de keuken Equal variances not
showroom uitgedrukt in assumed

-2,115

40,993

,041

-,516

42

,608

-,545

41,780

,588

,287

66

,775

,301

33,036

,765

,278

66

,782

,263

27,303

,795

,747

66

,458

,732

28,995

,470

-,980

66

,331

-1,108

38,955

,275

een rapportcijfer?
8. v6_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

,932

,340

kwaliteit van de tegel
showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

9. v7_de kwaliteit van

Equal variances

de uitgevoerde

assumed

,061

,806

werkzaamheden
(vaktechniek)

Equal variances not
assumed

10. v10_v20_de

Equal variances

kwaliteit van de

assumed

,410

,524

dienstverlening
Equal variances not
assumed
11. v8_Wat is uw totaal Equal variances
oordeel over de

,060

assumed

,807

oplever/nazorgfase
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

Overall, Gemiddeld

Equal variances

gezien 3 t/m 11

assumed

1,909

,172

(nieuwbouwvragen)
Equal variances not
assumed

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of
the Difference
Mean

Std. Error

Difference

Difference
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Lower

Upper

3. v1_Wat is uw totaal

Equal variances

oordeel over de kwaliteit assumed

,5713057750

,3416730218

16560

26352

,5713057750

,3135711500

16560

64095

van de algemene

,1108664232
77717

1,253477973
310837

organisatie uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

4. v2_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

,1034372758

oriëntatiefase uitgedrukt

57202

,2852836066
93301

,0647580462
00801
,6773538653
44970

1,207369596
233921

,4704793136
30565

in een rapportcijfer?
Equal variances not
assumed

,1034372758
57202

5. v3_Wat is uw totaal

Equal variances

oordeel over de

assumed

,2856929808

bouwfase uitgedrukt in

96064

,2604997208
35622

,2888769540
08696

,6280947090
85247
,8639430305
01783

,4212201573
70842

,2925570687
09655

een rapportcijfer?
Equal variances not
assumed

,2856929808
96064

6. v4_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

,4017218892

kwaliteit van de sanitair

21889

,2543260662
59207

,3785462515
13295

,7982639628
12303
1,165659153
071265

,2268780010
20175

,3622153746
27487

showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

,4017218892
21889

7. v5_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

1,096187053

kwaliteit van de keuken

687054

,3830210649
22152

,5481685738
70265

1,179161950
286567
2,203235947
326309

,3757181718
42789

,0108618399
52201

showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

1,096187053
687054

8. v6_Wat is uw

Equal variances

totaaloordeel over de

assumed

,1917378917

kwaliteit van de tegel

37891
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,5183139560
76355

,3714336193
38378

-

-

2,142948365

,0494257418

561660

12449

,9413212827
36192

,5578454992
60409

showroom uitgedrukt in

Equal variances not

een rapportcijfer?

assumed

,1917378917
37891

9. v7_de kwaliteit van de Equal variances
uitgevoerde

assumed

,3516179926
63144

,0701580957

,2446964701

16918

15267

,0701580957

,2332682157

16918

32249

,0647355235

,2329730077

54152

90094

,0647355235

,2462982159

54152

19930

,2418908281

,3238813320

26121

77470

,2418908281

,3305646152

26121

38108

werkzaamheden

,9014426622
21203
,4183941699
58356

,5179668787
45420

,5587103613
92192

(vaktechniek)
Equal variances not
assumed

10. v10_v20_de kwaliteit Equal variances
van de dienstverlening

assumed

Equal variances not
assumed

11. v8_Wat is uw totaal

Equal variances

oordeel over de

assumed

oplever/nazorgfase

,4044098730
69896
,4004100943
75760
,4403644788
85830
,4047591154
62508

,5447260645
03732

,5298811414
84063

,5698355259
94133

,8885407717
14751

uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

Overall, Gemiddeld

Equal variances

gezien 3 t/m 11

assumed

,2249278233

(nieuwbouwvragen)

65337
Equal variances not
assumed

,2249278233
65337
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,2295900487
88536

,2030736740
02592

,4341950138
37580
,6833191457
21965
,6356983643
40670

,9179766700
89822

,2334634989
91291

,1858427176
09996

Presteren grote projecten bij de nieuwbouw van woningen verschillend op het onderdeel
kwaliteit van de woning ten opzichte van kleine projecten?
Je hebt hier te maken met twee groepen, namelijk grote en kleine projecten. Hier willen we
graag aantonen of grote projecten beter (kwaliteit van de woning) presteren dan kleine
projecten, alleen kijkend naar nieuwbouwprojecten. We toetsen hierbij de hypothese:
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de kwaliteit van de woning tussen grote en kleine projecten.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de kwaliteit van de woning tussen grote en kleine projecten.

Histogram

Independent Samples T-test

Independent sample t-test
Group Statistics
BPP_Prj_Woningen
(groot/klein)

N

1

41
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Mean

Std. Deviation

7,14473480449

1,12389871849

0902

3415

12. v11_v22Hoe tevreden

2

bent u over de prijs/kwaliteit

9

7,13333333333

2,18346055608

3332

9805

6,63533666154

1,00857410721

6339

5855

6,49727355977

,789712539557

3560

796

6,96296296296

2,42208842647

2963

8070

7,92708333333

,720225796825

3334

342

7,74388152356

,687016866315

9024

006

7,34173804590

,643676345335

4713

741

7,23982321463

,779798737426

9391

645

7,15156770313

,871250135636

0204

404

2,10770975056

,383359654628

6893

496

2,29298393913

,425405214777

7785

582

verhouding van de woning?
13. v24_Welk rapportcijfer

1

31

geeft u de huurprijs in relatie
tot de kwaliteit van de
woning?

2

14

14. v12_v21_de kwaliteit van 1

9

het geleverde pand
(woning)?
2

15. v23_Wat is uw

8

1

48

totaaloordeel over de woning
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Overall, Gemiddeld gezien

2

18

1

51

12 t/m 15
(nieuwbouwvragen)
2

16. v9_v20_Zou u kunnen

18

1

42

aangeven hoeveel gebreken
de woning had op het
moment van opleveren?

2

13

Group Statistics
BPP_Prj_Woningen (groot/klein)
12. v11_v22Hoe tevreden bent u over de

Std. Error Mean

1

,175523490848900

2

,727820185363268

1

,181145257142889

2

,211059554076031

prijs/kwaliteit verhouding van de woning?

13. v24_Welk rapportcijfer geeft u de
huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de
woning?
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14. v12_v21_de kwaliteit van het geleverde 1

,807362808826023

pand (woning)?

15. v23_Wat is uw totaaloordeel over de

2

,254638272460342

1

,099162343176195

2

,151715969558759

1

,109193664156872

2

,205355626339400

1

,059153678949488

2

,117986178056180

woning uitgedrukt in een rapportcijfer?

Overall, Gemiddeld gezien 12 t/m 15
(nieuwbouwvragen)

16. v9_v20_Zou u kunnen aangeven
hoeveel gebreken de woning had op het
moment van opleveren?

Independent Samples Test
t-test for
Levene's Test for Equality of

Equality of

Variances

Means

F
12. v11_v22Hoe tevreden

Equal variances assumed

Sig.
8,863

t
,005

,023

bent u over de prijs/kwaliteit
verhouding van de woning?

Equal variances not

,015

assumed
13. v24_Welk rapportcijfer

Equal variances assumed

,069

,795

,452

geeft u de huurprijs in relatie
tot de kwaliteit van de
woning?

Equal variances not
,496

assumed

14. v12_v21_de kwaliteit van Equal variances assumed

2,402

,142

-1,081

het geleverde pand
(woning)?

Equal variances not

-1,139

assumed
15. v23_Wat is uw

Equal variances assumed

,157

,694

2,153

totaaloordeel over de woning
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Equal variances not
2,219

assumed
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Overall, Gemiddeld gezien

Equal variances assumed

1,736

,192

,400

12 t/m 15
(nieuwbouwvragen)

Equal variances not

,379

assumed
16. v9_v20_Zou u kunnen

Equal variances assumed

,976

,328

-1,484

aangeven hoeveel gebreken
de woning had op het

Equal variances not

moment van opleveren?

assumed

-1,404

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
12. v11_v22Hoe tevreden bent Equal variances assumed
u over de prijs/kwaliteit

Sig. (2-tailed)

48

,982

8,952

,988

43

,653

31,742

,623

Mean Difference
,0114014711575
70

verhouding van de woning?
Equal variances not assumed

13. v24_Welk rapportcijfer

Equal variances assumed

geeft u de huurprijs in relatie

,0114014711575
70
,1380631017727
79

tot de kwaliteit van de woning?
Equal variances not assumed

14. v12_v21_de kwaliteit van

Equal variances assumed

het geleverde pand (woning)?

,1380631017727
79
-

15

,297

,9641203703703
71

Equal variances not assumed

9,563

,282

,9641203703703
71

15. v23_Wat is uw

Equal variances assumed

totaaloordeel over de woning

64

,035

32,483

,034

,4021434776643
10

uitgedrukt in een rapportcijfer?
Equal variances not assumed
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,4021434776643
10

Overall, Gemiddeld gezien 12

Equal variances assumed

67

,690

27,232

,707

t/m 15 (nieuwbouwvragen)
Equal variances not assumed

16. v9_v20_Zou u kunnen

,0882555115091
87
,0882555115091
87

Equal variances assumed

-

aangeven hoeveel gebreken

53

,144

,1852741885708

de woning had op het moment

92

van opleveren?
Equal variances not assumed

18,450

,177

,1852741885708
92

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
12. v11_v22Hoe tevreden

Equal variances assumed

bent u over de prijs/kwaliteit

452

verhouding van de woning?
Equal variances not

,748685994300

assumed

13. v24_Welk rapportcijfer

,500298954148

686

Equal variances assumed

geeft u de huurprijs in relatie

,305179994869
647

tot de kwaliteit van de

Lower

Upper
-

,994516995256
195
1,68364199677
8769
,477391013241
131

1,01731993757
1335

1,70644493909
3909

,753517216786
689

woning?
Equal variances not

,278136188857

assumed

431

14. v12_v21_de kwaliteit van Equal variances assumed
het geleverde pand

,892133303454
607

(woning)?
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,428662121215
230
2,86565749459
7417

,704788324760
788

,937416753856
674

Equal variances not

,846566804733

assumed

15. v23_Wat is uw

704

Equal variances assumed

totaaloordeel over de woning

2,86214929956
1744

,933908558821
002

,186774537426

,029018445575

,775268509752

594

806

815

,181248188193

,033168202941

,771118752387

283

605

016

uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Equal variances not
assumed

Overall, Gemiddeld gezien

Equal variances assumed

12 t/m 15

311

(nieuwbouwvragen)
Equal variances not

,232581576143

assumed

16. v9_v20_Zou u kunnen

,220420976278

191

Equal variances assumed

aangeven hoeveel gebreken

,124818641368
461

de woning had op het

,351706598544
647
,388772413026
123
,435628678636
657

,528217621563
022

,565283436044
498

,065080301494
872

moment van opleveren?
Equal variances not

,131984453423

assumed

741
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,462079537803
225

,091531160661
440

Presteren grote projecten bij de onderhoud en renovatie van woningen verschillend op het
onderdeel tijd (lagere doorlooptijd ten opzichte van de planning) ten opzichte van kleine
projecten?
Je hebt hier te maken met twee groepen, namelijk grote en kleine projecten. Hier willen we graag
aantonen of grote projecten beter (in verschil doorlooptijd) presteren dan kleine projecten, alleen
kijkend naar onderhoud- en renovatieprojecten. We toetsen hierbij de hypothese:
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de doorlooptijd (%) tussen grote en kleine projecten.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de doorlooptijd (%) tussen grote en kleine projecten.
Histogram

Independent Samples T-test

Group Statistics
BPP_Prj_Woningen
(groot/klein)
Tijd (doorlooptijd (%))

N

Mean

Std. Deviation

1

6

154,3433%

67,87214%

2

16

109,2675%

26,44038%
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Group Statistics
BPP_Prj_Woningen (groot/klein)
Tijd (doorlooptijd (%))

Std. Error Mean

1

27,70869%

2

6,61010%

Independent Samples Test
t-test for
Levene's Test for Equality of

Equality of

Variances

Means

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed

Sig.
7,334

t
,014

Equal variances not

2,300

1,582

assumed

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
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Sig. (2-tailed)

Mean Difference

20

,032

45,07576%

5,579

,168

45,07576%

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Lower

Upper

Equal variances assumed

19,59791%

4,19524%

85,95629%

Equal variances not assumed

28,48622%

-25,92171%

116,07324%
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Presteren grote projecten bij de onderhoud en renovatie van woningen verschillend op het
onderdeel geld (lagere kosten ten opzichte van het budget) ten opzichte van kleine
projecten?
Je hebt hier te maken met twee groepen, namelijk grote en kleine projecten. Hier willen we graag
aantonen of grote projecten beter (in delta geld) presteren dan kleine projecten, alleen kijkend naar
onderhoud- en renovatieprojecten. We toetsen hierbij de hypothese:
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de delta geld (%) tussen grote en kleine projecten.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de delta geld (%) tussen grote en kleine projecten.
Histogram

Independent sample t-test
Group Statistics
BPP_Prj_Woningen
(groot/klein)
Geld (%)

N

Mean

Std. Deviation

Std. Error Mean

1

5

81,4952%

30,65665%

13,71007%

2

16

101,0808%

24,44907%

6,11227%
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Independent Samples Test
Levene's Test for Equality of

t-test for Equality of

Variances

Means

F
Geld (%)

Equal variances assumed

Sig.
1,595

t
,222

Equal variances not
assumed

df

-1,477

19

-1,305

5,688

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence
Interval of the
Difference
Std. Error
Sig. (2-tailed)
Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not
assumed

Mean Difference

Difference

Lower

,156

-19,58560%

13,25953%

-47,33812%

,242

-19,58560%

15,01086%

-56,80952%

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Upper
Geld (%)

Equal variances assumed

8,16693%

Equal variances not assumed
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17,63833%

Presteren grote projecten bij de onderhoud en renovatie van woningen verschillend op het
onderdeel kwaliteit van de dienstverlening ten opzichte van kleine projecten?
Je hebt hier te maken met twee groepen, namelijk grote en kleine projecten. Hier willen we graag
aantonen of grote projecten beter (kwaliteit van de dienstverlening) presteren dan kleine projecten,
alleen kijkend naar onderhoud- en renovatieprojecten. We toetsen hierbij de hypothese:
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de kwaliteit van de dienstverlening tussen grote en kleine projecten.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de kwaliteit van de dienstverlening tussen grote en kleine projecten.
Histogram

Independent Samples T-test

Group Statistics
BPP_Prj_Woningen
(groot/klein)
3. v13_Wat is uw

N

1

7

totaaloordeel over de

Mean

Std. Deviation

6,60000000000

1,00166528008

0001

7781

6,72346030495

,684714471755

0547

322

6,95999999999

1,18659175793

9999

5306

algemene organisatie
uitgedrukt in een

2
21

rapportcijfer?
4. v14_Wat is uw totaal

1

5

oordeel over de warme
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opname uitgedrukt in een

2

21

rapportcijfer?
5. v15_Wat is uw totaal

1

4

oordeel over de

7,27743605096

,707332584114

7904

012

6,40625000000

1,61817476909

0000

4282

7,29561449411

,515974715825

0737

606

5,62500000000

2,29809703885

0000

6279

6,05448717948

2,90878819943

7179

5255

7,24047619047

1,91828089374

6191

3559

6,83258830823

,782944212553

7918

032

7,48095238095

2,41690475017

2381

7088

7,18006193172

,841085043779

4360

666

.

.

6,87500000000

1,31497781983

0000

8292

6,59047619047

2,07674195384

6190

4325

6,54792578980

,875942768160

5753

226

6,98531746031

1,48165628102

7460

3707

6,90291706651

,806363354743

9613

836

modelwoning uitgedrukt in
een rapportcijfer?

6. v16_Wat is uw totaal

2

21

1

2

oordeel over de
wisselwoning uitgedrukt in
een rapportcijfer?

7. v17_Wat is uw totaal

2

13

1

7

oordeel over de
uitvoeringsfase uitgedrukt in
een rapportcijfer?

8. v19_Wat is uw totaal

2

21

1

7

oordeel over de uitgevoerde
werkzaamheden
(vakmanschap)?

9. v10_v20_de kwaliteit van

2

21

0a

1

de dienstverlening (copy)
2

10. v18_Wat is uw totaal

4

1

7

oordeel over de oplever/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Overall, gemiddelde 3. t/m

2

21

1

7

10 (renovatievragen)
2

21
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Group Statistics
BPP_Prj_Woningen (groot/klein)
3. v13_Wat is uw totaaloordeel over de

Std. Error Mean

1

,378593889720018

rapportcijfer?

2

,149416947440498

4. v14_Wat is uw totaal oordeel over de

1

,530659966456864

2

,154352624200532

1

,809087384547141

2

,112594913902579

1

1,625000000000000

2

,806752692502183

1

,725042027087454

2

,170852434235803

1

,913504130214181

2

,183539803762646

1

.

2

,657488909919146

1

,784934678160923

2

,191146382835399

1

,560013435437937

2

,175962910035817

algemene organisatie uitgedrukt in een

warme opname uitgedrukt in een
rapportcijfer?
5. v15_Wat is uw totaal oordeel over de
modelwoning uitgedrukt in een
rapportcijfer?
6. v16_Wat is uw totaal oordeel over de
wisselwoning uitgedrukt in een
rapportcijfer?
7. v17_Wat is uw totaal oordeel over de
uitvoeringsfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
8. v19_Wat is uw totaal oordeel over de
uitgevoerde werkzaamheden
(vakmanschap)?
9. v10_v20_de kwaliteit van de
dienstverlening (copy)

10. v18_Wat is uw totaal oordeel over de
oplever-/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
Overall, gemiddelde 3. t/m 10
(renovatievragen)

cannot be computed because at least one of the groups is empty.
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Independent Samples Test
t-test for
Levene's Test for Equality of

Equality of

Variances

Means

F
3. v13_Wat is uw

Equal variances assumed

Sig.
1,482

t
,234

-,368

totaaloordeel over de
algemene organisatie

Equal variances not

uitgedrukt in een

assumed

-,303

rapportcijfer?
4. v14_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

,944

,341

-,790

oordeel over de warme
opname uitgedrukt in een
rapportcijfer?
5. v15_Wat is uw totaal

Equal variances not
-,574

assumed

Equal variances assumed

13,359

,001

-2,154

oordeel over de
modelwoning uitgedrukt in
een rapportcijfer?
6. v16_Wat is uw totaal

Equal variances not
-1,089

assumed

Equal variances assumed

,431

,523

-,197

oordeel over de
wisselwoning uitgedrukt in
een rapportcijfer?
7. v17_Wat is uw totaal

Equal variances not
-,237

assumed

Equal variances assumed

4,703

,039

,813

oordeel over de
uitvoeringsfase uitgedrukt in
een rapportcijfer?
8. v19_Wat is uw totaal

Equal variances not
,548

assumed

Equal variances assumed

22,050

,000

,501

oordeel over de uitgevoerde
werkzaamheden
(vakmanschap)?
10. v18_Wat is uw totaal

Equal variances not
,323

assumed

Equal variances assumed

2,231

,147

,077

oordeel over de oplever/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Equal variances not
,053

assumed
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Overall, gemiddelde 3. t/m

Equal variances assumed

4,014

,056

,188

10 (renovatievragen)
Equal variances not

,140

assumed

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df

Sig. (2-tailed)

3. v13_Wat is uw totaaloordeel Equal variances assumed
over de algemene organisatie

Mean Difference
-

26

,716

uitgedrukt in een rapportcijfer?

,1234603049505
46

Equal variances not assumed

7,957

,769

,1234603049505
46

4. v14_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

oordeel over de warme

24

,437

opname uitgedrukt in een

,3174360509679
05

rapportcijfer?
Equal variances not assumed

4,699

,592

,3174360509679
05

5. v15_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

oordeel over de modelwoning

23

,042

uitgedrukt in een rapportcijfer?

,8893644941107
37

Equal variances not assumed

3,117

,353

,8893644941107
37

6. v16_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

oordeel over de wisselwoning

13

,847

uitgedrukt in een rapportcijfer?

,4294871794871
79

Equal variances not assumed

1,546

,840

,4294871794871
79
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7. v17_Wat is uw totaal

Equal variances assumed

26

,423

6,679

,602

26

,620

6,491

,757

26

,939

6,726

,960

26

,852

7,222

,892

oordeel over de

,4078878822382
73

uitvoeringsfase uitgedrukt in
een rapportcijfer?

8. v19_Wat is uw totaal

Equal variances not assumed

Equal variances assumed

oordeel over de uitgevoerde

,4078878822382
73
,3008904492280
21

werkzaamheden
(vakmanschap)?

10. v18_Wat is uw totaal

Equal variances not assumed

Equal variances assumed

oordeel over de oplever-

,3008904492280
21
,0425504006704
38

/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Overall, gemiddelde 3. t/m 10

Equal variances not assumed

Equal variances assumed

(renovatievragen)
Equal variances not assumed

,0425504006704
38
,0824003937978
47
,0824003937978
47

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
3. v13_Wat is uw

Equal variances assumed

totaaloordeel over de

,335851420976
002

algemene organisatie

Lower

Upper
-

,813812787776
703

,566892177875
611

uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Equal variances not

,407011986943

assumed

4. v14_Wat is uw totaal

591

Equal variances assumed

oordeel over de warme

,401682019053
417
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1,06292021363
0035
1,14646699232
4037

,815999603728
942

,511594890388
227

opname uitgedrukt in een

Equal variances not

rapportcijfer?

assumed

5. v15_Wat is uw totaal

,552652451905
889

Equal variances assumed

oordeel over de

,412976415663
452

modelwoning uitgedrukt in

1,76591216350
9198

1,13104006157
3388

-

-

1,74367129929

,035057688925

6464

010

een rapportcijfer?
Equal variances not

,816884331144

assumed

6. v16_Wat is uw totaal

907

Equal variances assumed

oordeel over de

2,17721357945
5613

wisselwoning uitgedrukt in

3,43464821045
8128
5,13307115496
8233

1,65591922223
6654

4,27409679599
3875

een rapportcijfer?
Equal variances not

1,81424224040

assumed

7. v17_Wat is uw totaal

2180

Equal variances assumed

oordeel over de

,501564163818
036

uitvoeringsfase uitgedrukt in

10,9028483920
74533
,623092021857
912

10,0438740331
00176

1,43886778633
4459

een rapportcijfer?
Equal variances not

,744900325766

assumed

8. v19_Wat is uw totaal

732

Equal variances assumed

oordeel over de uitgevoerde

,600348204492
302

werkzaamheden

1,37084792600
6869
,933142958542
196

2,18662369048
3415

1,53492385699
8238

(vakmanschap)?
Equal variances not

,931759977399

assumed

10. v18_Wat is uw totaal

544

Equal variances assumed

oordeel over de oplever-

,549542983743
391

/nazorgfase uitgedrukt in een

1,93788259184
4948
1,08705138021
3652

2,53966349030
0990

1,17215218155
4527

rapportcijfer?
Equal variances not

,807873374143

assumed

900
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1,88367917500
2462

1,96877997634
3337

Overall, gemiddelde 3. t/m

Equal variances assumed

10 (renovatievragen)

,437912708180
253

Equal variances not

,587007660579

assumed

718
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,817742069422
416
1,29704495382
5672

,982542857018
109

1,46184574142
1365

Presteren grote projecten bij de onderhoud en renovatie van woningen verschillend op het
onderdeel kwaliteit van de woning ten opzichte van kleine projecten?
Je hebt hier te maken met twee groepen, namelijk grote en kleine projecten. Hier willen we
graag aantonen of grote projecten beter (kwaliteit van de woning) presteren dan kleine
projecten, alleen kijkend naar onderhoud- en renovatieprojecten. We toetsen hierbij de
hypothese:
H0 (nul hypothese):
Er is geen verschil in de kwaliteit van de woning tussen grote en kleine projecten.
H1 (alternatieve hypothese)
Er is wel verschil in de kwaliteit van de woning tussen grote en kleine projecten.
Histogram

Independent Samples T-test

Group Statistics
BPP_Prj_Woningen
(groot/klein)
11. v11_v22Hoe tevreden

N

1

7

bent u over de prijs/kwaliteit

Mean

Std. Deviation

8,48571428571

2,04159134943

4286

6816

7,16590217472

,535110160109

1650

071

5,32380952380

2,49611943722

9524

6103

verhouding van de woning?
2

12. v24_Welk rapportcijfer

21

1

5

geeft u de huurprijs in relatie
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tot de kwaliteit van de

2

21

woning?

6,22551337551

,667118039541

3375

762

.

.

7,92857142857

,792658109342

1428

785

7,16666666666

,745355992499

6667

930

6,89382804608

,602908735891

3685

927

7,61201814058

1,64080639254

9569

7228

6,84265152736

,529050453193

3354

922

2,42857142857

,731925054711

1428

400

2,08435278818

,403631952207

9932

518

0a

13. v12_v21_de kwaliteit van 1
het geleverde pand
(woning)?

14. v23_Wat is uw

2

7

1

5

totaaloordeel over de woning
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Overall, Gemiddeld gezien

2

21

1

7

11 t/m 14 (renovatievragen)
2

15. v9_v20_Zou u kunnen

21

1

7

aangeven hoeveel gebreken
de woning had op het
moment van opleveren?

2

20

Group Statistics
BPP_Prj_Woningen (groot/klein)
11. v11_v22Hoe tevreden bent u over de

Std. Error Mean

1

,771648998490083

2

,116770610182846

1

1,116298548319217

2

,145577091127175

13. v12_v21_de kwaliteit van het geleverde 1

.

prijs/kwaliteit verhouding van de woning?

12. v24_Welk rapportcijfer geeft u de
huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de
woning?

pand (woning)?

14. v23_Wat is uw totaaloordeel over de

2

,299596604574236

1

,333333333333333

2

,131565472351186

woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
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Overall, Gemiddeld gezien 11 t/m 14

1

,620166523469284

2

,115448273724373

1

,276641667586244

2

,090254848302696

(renovatievragen)

15. v9_v20_Zou u kunnen aangeven
hoeveel gebreken de woning had op het
moment van opleveren?

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty.

Independent Samples Test
t-test for
Levene's Test for Equality of

Equality of

Variances

Means

F
11. v11_v22Hoe tevreden

Equal variances assumed

Sig.
40,235

t
,000

2,781

bent u over de prijs/kwaliteit
verhouding van de woning?

Equal variances not

1,691

assumed
12. v24_Welk rapportcijfer

Equal variances assumed

10,814

,003

-1,526

geeft u de huurprijs in relatie
tot de kwaliteit van de
woning?
14. v23_Wat is uw

Equal variances not
-,801

assumed

Equal variances assumed

,076

,785

,872

totaaloordeel over de woning
uitgedrukt in een
rapportcijfer?
Overall, Gemiddeld gezien

Equal variances not
,761

assumed

Equal variances assumed

7,822

,010

1,927

11 t/m 14 (renovatievragen)
Equal variances not

1,220

assumed
15. v9_v20_Zou u kunnen

Equal variances assumed

3,024

,094

1,560

aangeven hoeveel gebreken
de woning had op het

Equal variances not

moment van opleveren?

assumed

1,183
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Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
11. v11_v22Hoe tevreden bent Equal variances assumed
u over de prijs/kwaliteit

Sig. (2-tailed)

26

,010

6,277

,140

Mean Difference
1,319812110992
636

verhouding van de woning?
Equal variances not assumed

12. v24_Welk rapportcijfer

Equal variances assumed

geeft u de huurprijs in relatie

1,319812110992
636
-

24

,140

tot de kwaliteit van de woning?

,9017038517038
51

Equal variances not assumed

4,137

,467

,9017038517038
51

14. v23_Wat is uw

Equal variances assumed

totaaloordeel over de woning

24

,392

5,318

,479

26

,065

6,421

,266

25

,131

7,319

,274

,2728386205829
82

uitgedrukt in een rapportcijfer?
Equal variances not assumed

Overall, Gemiddeld gezien 11

Equal variances assumed

t/m 14 (renovatievragen)
Equal variances not assumed

15. v9_v20_Zou u kunnen

Equal variances assumed

aangeven hoeveel gebreken

,2728386205829
82
,7693666132262
15
,7693666132262
15
,3442186403814
96

de woning had op het moment
van opleveren?

Equal variances not assumed
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,3442186403814
96

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error

11. v11_v22Hoe tevreden

Equal variances assumed

bent u over de prijs/kwaliteit

Difference

Lower

Upper

,474518681125

,344424992753

2,29519922923

489

283

1990

verhouding van de woning?
Equal variances not

,780434207523

assumed

12. v24_Welk rapportcijfer

749

Equal variances assumed

geeft u de huurprijs in relatie

,590737984241
251

tot de kwaliteit van de

,569601916524
162
2,12092712767
8326

3,20922613850
9434

,317519424270
624

woning?
Equal variances not

1,12575092202

assumed

14. v23_Wat is uw

5224

Equal variances assumed

totaaloordeel over de woning

,312946334311
996

uitgedrukt in een

3,98689648926
1486
,373050868670
266

2,18348878585
3784

,918728109836
229

rapportcijfer?
Equal variances not

,358358179237

assumed

Overall, Gemiddeld gezien

061

Equal variances assumed

11 t/m 14 (renovatievragen)

975

Equal variances not

,630820751670

assumed

15. v9_v20_Zou u kunnen

,399187465461

327

Equal variances assumed

aangeven hoeveel gebreken

,220624460821
096
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,632047806985
019
,051174973568
044
,750005975229
884
,110165942359
926

1,17772504815
0982

1,58990820002
0474

2,28873920168
2315

,798603223122
919

de woning had op het

Equal variances not

moment van opleveren?

assumed

,290992353657
344
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,337834425124
221

1,02627170588
7214

Bijlage 5: Factoranalyse
Factoranalyse is een multivariate statistische techniek die voor een groot aantal
geobserveerde variabelen een kleiner aantal achterliggende variabelen identificeert. Deze
niet geobserveerde, achterliggende variabelen worden factoren genoemd (voor meer
toelichting zie paragraaf 4.3.).

Nieuwbouw
Factoranalyse nieuwbouw algemene organisatie
Factoranalyse consumentenniveau nieuwbouw v1 Wat is uw totaaloordeel over de algemene organisatie uitgedrukt in een rapportcijfer.
Component Matrixa
Component
1
,751
,834
,698
,798
,840
,831
,822
,872
,790
,790
,807
,790

de telefonische bereikbaarheid
het nakomen van afspraken
het reageren op email(-s)
de klantvriendelijkheid van de medewerkers
de deskundigheid van de medewerkers
netheid van de correspondentie
begrijpelijkheid van de correspondentie
de afhandeling van vragen
de klachtenbehandelingprocedure (aanwezigheid/bekendheid)
de informatie over de status van uw klachten
de hulp (meedenken) bij het oplossen van klachten
de snelheid waarmee klachten werden opgelost
Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 2 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues

Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

1

7,738

64,483

64,483

7,738

64,483

2

1,453

12,105

76,588

1,453

12,105

3

,585

4,874

81,461

4

,490

4,087

85,548

5

,423

3,521

89,070

6

,341

2,845

91,915

7

,227

1,895

93,810
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2
-,311
-,028
-,233
-,318
-,199
-,356
-,332
-,118
,449
,513
,450
,491

8

,196

1,632

95,442

9

,187

1,556

96,998

10

,153

1,278

98,276

11

,116

,970

99,246

12

,090

,754

100,000

Factoranalyse nieuwbouw verkoop- / oriëntatiefase
Factoranalyse consumentenniveau nieuwbouw v2 Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de verkoopfase uitgedrukt in een
rapportcijfer.
Component Matrixa
Component
1
,611

de kwaliteit van de documentatie
de kwaliteit van de website
,475
(informatief, overzichtelijk)
de representativiteit van de
,724
adviseur/makelaar
de klantvriendelijkheid van de
,595
adviseur/makelaar
de vakbekwaamheid van de
,601
adviseur/makelaar
het standaardpakket
meer?/minderwerk dat werd
,561
aangeboden
de mogelijkheden om het
standaardpakket aan te vullen met ,506
uw eigen wensen (meerwerk)
de meerwerk prijzen (bij niet
,536
standaard opties)
de minderwerk prijzen (bij vervallen
,516
standaard opties)
de beslistijd bij het uitzoeken van
,511
het meer?/minderwerk
de bereikbaarheid van uw
,732
contactpersoon/begeleider
de adviesfunctie van uw
,774
contactpersoon/begeleider
de vakbekwaamheid van uw
,780
contactpersoon/begeleider
de klantvriendelijkheid van uw
,760
contactpersoon/begeleider
de mate waarin er rekening werd
gehouden met uw wensen in het
,586
ontwerp
de creativiteit van het ontwerp
,717
de verzorgdheid van het ontwerp
,724
kwaliteit van het ontwerp (o.a.
,698
maatvoering tekeningen)
de snelheid waarmee offerte(-s)
,630
werden uitgebracht
de duidelijkheid van tekeningen,
,690
materiaallijsten, contractstukken
de snelheid/zorgvuldigheid waarmee
wijzigingen werden verwerkt (o.a.
,724
contractstukken, materiaallijsten
e.d.)

2
-,056

3
,071

4
,030

5
,596

-,112

,268

,152

,461

-,390

,448

-,059

-,089

-,477

,545

-,091

-,106

-,490

,537

-,104

-,066

,509

,110

,285

,029

,479

,087

,356

,084

,527

,324

,278

-,009

,502

,178

,011

-,024

,547

,166

,109

-,213

-,292

-,375

,337

-,035

-,280

-,253

,391

-,122

-,248

-,374

,283

-,056

-,337

-,245

,296

-,129

,275

-,039

-,359

-,235

,138
,143

-,145
-,253

-,353
-,394

,203
,225

,037

-,335

-,362

,130

,103

-,060

-,202

-,410

-,100

-,113

-,233

-,009

,128

,014

-,258

-,115
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Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 5 components extracted.
Er is hier niet gelijk duidelijk dat achterliggende factor nadrukkelijk aanwezig is. In het vervolg zouden dus de vragen die lager scoren dan
0.5 op component 1 uit het vraagblok gehaald moeten worden.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

1

8,813

41,965

41,965

8,813

41,965

2

2,445

11,642

53,607

2,445

11,642

3

1,666

7,933

61,540

1,666

7,933

4

1,478

7,040

68,581

1,478

7,040

5

1,026

4,888

73,469

1,026

4,888

6

,778

3,702

77,171

7

,706

3,361

80,532

8

,625

2,977

83,509

9

,547

2,604

86,112

10

,501

2,385

88,498

11

,452

2,150

90,648

12

,394

1,877

92,525

13

,329

1,567

94,092

14

,285

1,357

95,449

15

,219

1,044

96,493

16

,173

,825

97,318

17

,157

,748

98,065

18

,142

,677

98,742

19

,119

,567

99,309
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20

,078

,369

99,678

21

,068

,322

100,000

Factoranalyse nieuwbouw bouwfase
Factoranalyse consumentenniveau nieuwbouw v3 Wat is uw totaal oordeel over de prestatie van x in de bouwfase uitgedrukt in een
rapportcijfer.
Component Matrixa

de algemene informatievoorziening
(nieuwsbrief e.d.)
de (eventuele) informatie
bijeenkomsten
de bereikbaarheid van uw
contactpersoon/begeleider
de representativiteit van uw
contactpersoon/begeleider
de adviesfunctie van uw
contactpersoon/begeleider
de betrokkenheid van uw
contactpersoon/begeleider
de vakbekwaamheid van uw
contactpersoon/begeleider
de klantvriendelijkheid van uw
contactpersoon/begeleider
de mogelijkheid de woning te
kunnen bezichtigen tijdens de bouw
(kijkdagen)
de deskundigheid van het
bouwplaats personeel
de tijdigheid van informatie inzake
verstoringen in de bouw
de informatie over de (aangepaste?)
bouwtijd/planning
de afhandeling van vragen tijdens de
bouw
het oplossen van eventuele
tekortkomingen tijdens de bouw
het inspelen op extra wensen tijdens
de bouw
de netheid/opgeruimdheid van de
bouwplaats
de kwaliteit van de sanitair
showroom(-s)
het assortiment van de sanitair
showroom(-s)
de klantvriendelijkheid van de
sanitair showroom(-s)
de kwaliteit van de keuken
showroom(-s)
het assortiment van de keuken
showroom(-s)
de klantvriendelijkheid van de
keuken showroom(-s)
de kwaliteit van de tegel
showroom(-s)
het assortiment van de tegel
showroom(-s)
de klantvriendelijkheid van de tegel
showroom(-s)

Component
1

2

3

4

,678

-,294

,102

,129

,693

-,276

,056

,177

,772

-,437

-,247

,151

,803

-,319

-,394

,088

,828

-,343

-,357

,053

,781

-,386

-,401

,070

,795

-,315

-,384

-,006

,795

-,332

-,376

,050

,559

-,242

,358

-,080

,710

-,014

,247

-,141

,672

-,218

,518

,022

,667

-,256

,461

,072

,775

-,258

,313

-,114

,714

-,338

,278

-,192

,737

-,136

,283

-,062

,588

-,154

,208

-,374

,632

,596

-,140

-,126

,640

,581

-,113

-,135

,629

,465

-,236

-,150

,614

,556

,109

,444

,619

,534

,202

,400

,578

,557

,145

,435

,677

,585

-,098

-,232

,665

,573

-,070

-,251

,672

,543

-,069

-,216

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
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a. 4 components extracted.
Er is hier niet gelijk duidelijk dat achterliggende factor nadrukkelijk aanwezig is. In het vervolg zouden dus de vragen die lager scoren dan
0.5 op component 1 uit het vraagblok gehaald moeten worden.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

1

12,107

48,427

48,427

12,107

48,427

2

4,108

16,431

64,859

4,108

16,431

3

1,956

7,825

72,683

1,956

7,825

4

1,080

4,320

77,003

1,080

4,320

5

,861

3,444

80,447

6

,654

2,616

83,063

7

,636

2,542

85,605

8

,543

2,173

87,778

9

,518

2,073

89,850

10

,368

1,472

91,323

11

,318

1,272

92,595

12

,296

1,185

93,780

13

,233

,932

94,713

14

,224

,895

95,608

15

,202

,807

96,415

16

,184

,735

97,151

17

,151

,602

97,753

18

,125

,499

98,252

19

,106

,424

98,676

- 309 -

20

,087

,348

99,024

21

,068

,272

99,296

22

,063

,252

99,548

23

,044

,174

99,722

24

,037

,149

99,871

25

,032

,129

100,000

Factoranalyse nieuwbouw showroom sanitair
Factoranalyse consumentenniveau nieuwbouw v4 Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de sanitair showroom uitgedrukt in een
rapportcijfer.
Component Matrixa
Component
1
de kwaliteit van de sanitair
showroom(-s)
het assortiment van de sanitair
showroom(-s)
de klantvriendelijkheid van de
sanitair showroom(-s)

,950
,942
,894

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 1 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

1

2,589

86,289

86,289

2

,292

9,724

96,014

3

,120

3,986

100,000

Total
2,589

% of Variance
86,289

Factoranalyse nieuwbouw showroom keuken
Factoranalyse consumentenniveau nieuwbouw v5 Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de keuken showroom uitgedrukt in een
rapportcijfer.
Component Matrixa
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Component
1
de kwaliteit van de keuken
showroom(-s)
het assortiment van de keuken
showroom(-s)
de klantvriendelijkheid van de
keuken showroom(-s)

,968
,957
,942

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 1 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

1

2,741

91,358

91,358

2

,172

5,717

97,075

3

,088

2,925

100,000

Total
2,741

% of Variance
91,358

Factoranalyse nieuwbouw showroom tegel
Factoranalyse consumentenniveau nieuwbouw v6 Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de tegel showroom uitgedrukt in een
rapportcijfer.
Component Matrixa
Component
1
de kwaliteit van de tegel showroom(,970
s)
het assortiment van de tegel
,963
showroom(-s)
de klantvriendelijkheid van de tegel
,955
showroom(-s)
Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 1 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.
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Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

1

2,779

92,645

92,645

2

,134

4,478

97,124

3

,086

2,876

100,000

Total

% of Variance

2,779

92,645

Factoranalyse nieuwbouw vaktechniek / vakmensen
Factoranalyse consumentenniveau nieuwbouw v7 de kwaliteit van de werkzaamheden.

Component Matrixa
Component
1
de kwaliteit van het binnen
schilderwerk
de kwaliteit van het buiten
schilderwerk
de kwaliteit van het timmerwerk
de kwaliteit van het spuit/stucwerk
de kwaliteit van de elektricien
de kwaliteit van de tegelzetter

,791
,742
,812
,719
,753
,652

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 1 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

1

3,344

55,737

55,737

2

,901

15,015

70,752

3

,577

9,623

80,375

4

,487

8,116

88,491

5

,354

5,895

94,386
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Total
3,344

% of Variance
55,737

6

,337

5,614

100,000

Factoranalyse nieuwbouw oplever- nazorgfase
Factoranalyse consumentenniveau nieuwbouw v8 Wat is uw totaal oordeel over de prestaties van de bouwer in de opleverfase uitgedrukt
in een rapportcijfer.
Component Matrixa
Component
1
de bereikbaarheid van uw
contactpersoon tijdens de
opleverfase
de duidelijkheid van de
opleverprocedure
de mate waarin op de afgesproken
datum is opgeleverd
de mate waarin de woning schoon en
opleverklaar werd opgeleverd
de afwerking van de woning
de snelheid van naleveren van
beschadigde/onjuiste materialen
de snelheid/zorgvuldigheid waarmee
klachten/gebreken werden opgelost
de mate waarin het werk volgens
contract werd uitgevoerd
de informatie inzake
onderhoud/service mogelijkheden
de garantie op de woning
de contactmomenten de eerste
maanden na oplevering
het aantal opleverpunten ( te veel
gebreken = - , weinig
oplevergebreken = +)

,665
,745
,730
,813
,814
,832
,833
,830
,769
,703
,764
,807

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 1 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

1

7,249

60,409

60,409

2

,836

6,964

67,372

3

,726

6,046

73,418

4

,647

5,388

78,806

5

,531

4,426

83,232
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Total
7,249

% of Variance
60,409

6

,449

3,738

86,971

7

,400

3,331

90,302

8

,362

3,013

93,315

9

,267

2,221

95,536

10

,205

1,712

97,248

11

,192

1,597

98,845

12

,139

1,155

100,000
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Onderhoud en renovatie
Factoranalyse renovatie algemene organisatie
Factoranalyse consumentenniveau renovatie v13 Wat is uw totaaloordeel over de algemene organisatie uitgedrukt in een rapportcijfer.
Component Matrixa

de informatievoorziening
(nieuwsbrief/info map)
de (eventuele) informatie
bijeenkomsten
de telefonische bereikbaarheid
het nakomen van afspraken
het reageren op email(-s)
de klantvriendelijkheid van
medewerkers
de deskundigheid van de
medewerkers
de netheid van de correspondentie
begrijpelijkheid van de
correspondentie
de afhandeling van vragen
de wijze waarop is omgegaan met
vragen over facturen
de klachten behandelingsprocedure
de informatie over de status van uw
klachten
de hulp/meedenken bij het oplossen
van (algemene) klachten (niet de
opleverklachten)
de snelheid waarmee (algemene)
klachten werden opgelost

Component
1

2

,722

,376

,691

,394

,735
,820
,649

,310
,005
,118

,795

,094

,816

,078

,821

,218

,809

,260

,883

,045

,609

,017

,831

-,395

,824

-,443

,827

-,429

,814

-,468

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 2 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

1

9,126

60,837

60,837

9,126

60,837

2

1,295

8,633

69,470

1,295

8,633

3

,892

5,948

75,417

4

,674

4,496

79,913

5

,515

3,435

83,348
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6

,480

3,200

86,548

7

,403

2,688

89,236

8

,343

2,287

91,523

9

,272

1,813

93,335

10

,233

1,553

94,888

11

,218

1,456

96,344

12

,202

1,346

97,690

13

,154

1,028

98,718

14

,107

,714

99,432

15

,085

,568

100,000

Factoranalyse renovatie warme opname
Factoranalyse consumentenniveau renovatie v14 Wat is uw totaal oordeel over de warme opname uitgedrukt in een rapportcijfer.
Component Matrixa
Component
1
de (schriftelijke) uitleg die u kreeg
voorafgaand aan de warme opname
de wijze waarop alle afspraken op
papier zijn gezet
de helderheid van het warme
opname formulier
de helderheid van de renovatie/groot onderhoud overeenkomst
de uitleg/begeleiding tijdens de
warme opname
de betrokkenheid van de
medewerkers
de vakbekwaamheid van de
medewerkers
de klantvriendelijkheid van de
medewerkers
de representativiteit van de
medewerkers

,869
,881
,879
,845
,907
,918
,891
,862
,862

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 1 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Component

Initial Eigenvalues

Loadings
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Total

% of Variance

Cumulative %

1

6,963

77,363

77,363

2

,873

9,705

87,068

3

,274

3,050

90,117

4

,234

2,596

92,713

5

,159

1,770

94,483

6

,154

1,710

96,193

7

,140

1,555

97,748

8

,117

1,303

99,051

9

,085

,949

100,000

Total

% of Variance

6,963

77,363

Factoranalyse renovatie modelwoning
Factoranalyse consumentenniveau renovatie v15 Wat is uw totaaloordeel over de modelwoning uitgedrukt in een rapportcijfer.
Component Matrixa
Component
1
de keuzemogelijkheden voor bv.
fronten, aanrechtblad, handgrepen
bij het uitzoeken van een keuken
de keuzemogelijkheden voor de
tegels
de uitleg/adviezen met betrekking
tot de keuzemogelijkheden
de manier waarop we de
keuzemogelijkheden presenteerden
de duidelijkheid van de
keuzeformulieren

,713
,873
,916
,917
,876

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 1 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %
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Total

% of Variance

1

3,718

74,366

74,366

2

,585

11,700

86,065

3

,306

6,118

92,184

4

,266

5,310

97,494

5

,125

2,506

100,000

3,718

74,366

Factoranalyse renovatie wisselwoning
Factoranalyse consumentenniveau renovatie v16 Wat is uw totaaloordeel over de wisselwoning uitgedrukt in een rapportcijfer.
Component Matrixa

de informatie over de wisselwoning
de ligging van de wisselwoning
de kwaliteit van de wisselwoning
(stoffering/netheid)
de grootte van de wisselwoning

Component
1
,807
,719
,848
,874

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 1 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

1

2,653

66,320

66,320

2

,654

16,349

82,669

3

,388

9,693

92,363

4

,305

7,637

100,000

Total
2,653

% of Variance
66,320

Factoranalyse renovatie uitvoeringsfase
Factoranalyse consumentenniveau renovatie v17 Wat is uw totaaloordeel over de uitvoeringsfase uitgedrukt in een rapportcijfer.
Component Matrixa

de bereikbaarheid van uw
contactpersoon

Component
1

2

,851

-,345
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de representativiteit van uw
contactpersoon
de betrokkenheid van uw
contactpersoon
de vakbekwaamheid van uw
contactpersoon
de klantvriendelijkheid van uw
contactpersoon
de deskundigheid van het
bouwplaats personeel
de informatie over de (aangepaste-)
werkzaamheden/planning
de tijdigheid van van informatie
inzake verstoringen in de
werkzaamheden
de afhandeling van vragen tijdens de
werkzaamheden
het oplossen van eventuele
tekortkomingen tijdens de
werkzaamheden
het inspelen op extra wensen tijdens
de werkzaamheden
de netheid/opgeruimdheid van de
bouwplaats
de wijze waarop men met uw
eigendommen omging

,881

-,390

,904

-,348

,906

-,315

,889

-,324

,841

,102

,866

,209

,828

,323

,892

,162

,848

,226

,796

,261

,782

,315

,756

,265

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 2 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

1

9,401

72,319

72,319

9,401

72,319

2

1,070

8,227

80,547

1,070

8,227

3

,550

4,231

84,778

4

,423

3,250

88,028

5

,346

2,663

90,691

6

,277

2,132

92,823

7

,228

1,757

94,580

8

,183

1,405

95,985

9

,150

1,151

97,136

10

,124

,955

98,090
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11

,095

,729

98,819

12

,087

,669

99,489

13

,066

,511

100,000

Factoranalyse renovatie oplever- nazorgfase
Factoranalyse consumentenniveau renovatie v18 Wat is uw totaaloordeel over de oplever- en nazorgfase uitgedrukt in een rapportcijfer.
Component Matrixa
Component
1
de bereikbaarheid van uw
contactpersoon tijdens de oplever- ,866
/nazorgfase
de duidelijkheid van de
,886
opleverprocedure
de mate waarin op de afgesproken
,872
datum is opgeleverd
de mate waarin de woning schoon
,860
werd opgeleverd
de afwerking van de woning
,883
de snelheid van naleveren van
,838
beschadigde/onjuiste materialen
de snelheid/zorgvuldigheid waarmee
opleverklachten/gebreken werden ,887
opgelost
de mate waarin het onderhoud
,879
volgens afspraak werd uitgevoerd
het aantal opleverpunten (zeer
ontevreden = te veel, zeer tevreden = ,829
zeer weinig/geen)
Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 1 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

1

6,766

75,173

75,173

2

,591

6,570

81,742

3

,381

4,236

85,979

4

,354

3,938

89,917

5

,256

2,841

92,758
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Total
6,766

% of Variance
75,173

6

,238

2,649

95,407

7

,164

1,828

97,235

8

,136

1,516

98,751

9

,112

1,249

100,000

Factoranalyse renovatie vakmensen
Factoranalyse consumentenniveau renovatie v19 Wat is uw totaal oordeel uitgedrukt in een rapportcijfer over de vakmensen kijkend naar
de kwaliteit van de werkzaamheden.
Component Matrixa

de kwaliteit van de schilder
de kwaliteit van de kozijnen
leverancier
de kwaliteit van de installateur
de kwaliteit van de tegelzetter
de kwaliteit van de sloper

Component
1
,743
,730
,849
,791
,762

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 1 components extracted.
Er is hier dus duidelijk een achterliggende factor aanwezig: component 1.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

1

3,011

60,224

60,224

2

,740

14,804

75,028

3

,492

9,834

84,862

4

,390

7,798

92,660

5

,367

7,340

100,000

Total
3,011

% of Variance
60,224

Factoranalyse nieuwbouw en renovatie totaaloordeel woning
Factoranalyse consumentenniveau v23 Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit uitgedrukt in een rapportcijfer.
Component Matrixa

De grootte van de woonkamer
Het aantal kamers

Component
1
,640
,519

2
,509
,565

3
,103
,084
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4
,028
-,135

De grootte van de slaapkamers
,649
De tuin/buitenruimte
,292
De indeling van de woning (is het
,679
praktisch)
De kwaliteit van het
,602
buitenschilderwerk
Het sanitair (o.a. badkamer/toilet) ,700
De keuken (o.a. indeling,
,638
compleetheid)
De verwarmingsinstallatie (snel
,654
warm, comfortabel)
De geluidisolatie
,705
De (inbraak) veiligheid
,652
Het binnenklimaat
,692
(vochthuishouding e.d.)
De uitstraling van de woning (hoe
,780
deze er uit ziet)
De energiezuinigheid van de woning ,759
De brandveiligheid van de woning
,751
De eventueel aanwezige lift (o.a.
,246
schoon, snel)
De netheid van de algemene ruimten
,670
(schoon)
De verlichting van de algemene
,598
ruimten
De (inbraak) veiligheid van de
,665
algemene ruimten
De brandveiligheid van de algemene
,686
ruimten

,484
,082

,069
-,374

,097
,778

,371

,021

,138

,111

-,196

,217

,140

,312

,015

,323

,137

-,144

-,010

,249

-,060

,001
-,278

-,261
,092

-,155
-,080

-,173

-,004

-,211

-,100

-,226

-,021

-,071
-,176

-,168
-,109

-,184
-,131

-,348

,725

,325

-,357

-,010

,135

-,278

,136

,219

-,406

-,087

-,039

-,361

-,134

-,081

Extraction Method: Principal Component Analysis.a
a. 4 components extracted.
Er is hier niet gelijk duidelijk dat achterliggende factor nadrukkelijk aanwezig is. In het vervolg zouden dus de vragen die lager scoren dan
0.5 op component 1 uit het vraagblok gehaald moeten worden.

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared
Initial Eigenvalues
Component

Total

% of Variance

Loadings

Cumulative %

Total

% of Variance

1

8,264

41,319

41,319

8,264

41,319

2

1,868

9,338

50,657

1,868

9,338

3

1,117

5,587

56,244

1,117

5,587

4

1,031

5,155

61,399

1,031

5,155

5

,933

4,666

66,065

6

,738

3,691

69,756

7

,712

3,561

73,317

8

,679

3,393

76,711

9

,583

2,916

79,626
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10

,548

2,739

82,365

11

,496

2,482

84,847

12

,480

2,402

87,248

13

,450

2,252

89,500

14

,393

1,964

91,465

15

,374

1,868

93,333

16

,308

1,540

94,872

17

,287

1,436

96,308

18

,277

1,385

97,693

19

,240

1,198

98,891

20

,222

1,109

100,000
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Bijlage 6: Correlatieanalyse
Nieuwbouw
Correlatieanalyse nieuwbouw algemene organisatie
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de
ervaringsvragen uit een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall
rapportcijfer van het vraagblok (zie eveneens de toelichting in paragraaf
4.4.).
Uit de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is
gecorreleerd met het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05
significantieniveau). De correlatie is 0.807 met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw totaal
oordeel over de
kwaliteit van de
algemene
organisatie
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Wat is uw totaal oordeel over de Pearson Correlation

Meanalgemeen

1

,807**

kwaliteit van de algemene
organisatie uitgedrukt in een

Sig. (2-tailed)

,000

rapportcijfer?
N
Meanalgemeen

Pearson Correlation

479

479

,807**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

479

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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479

Correlatieanalyse nieuwbouw oriëntatiefase
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.643
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw
totaaloordeel over
de oriëntatiefase
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Wat is uw totaaloordeel over de

Pearson Correlation

Meanorkoop

1

,643**

oriëntatiefase uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meanorkoop

Pearson Correlation

332

332

,643**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

332

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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336

Correlatieanalyse nieuwbouw bouwfase
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.724
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw totaal
oordeel over de
bouwfase
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Wat is uw totaal oordeel over de Pearson Correlation

Meanbouw

1

,724**

bouwfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meanbouw

Pearson Correlation

384

384

,724**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

384

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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390

Correlatieanalyse nieuwbouw showroom sanitair
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.802
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw
totaaloordeel over
de kwaliteit van de
sanitair showroom

Wat is uw totaaloordeel over de

uitgedrukt in een

Meanshowroomsa

rapportcijfer?

nitair

Pearson Correlation

1

,802**

kwaliteit van de sanitair
showroom uitgedrukt in een

Sig. (2-tailed)

,000

rapportcijfer?
N
Meanshowroomsanitair

Pearson Correlation

226

226

,802**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

226

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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226

Correlatieanalyse nieuwbouw showroom keuken
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.868
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw
totaaloordeel over
de kwaliteit van de
keuken showroom

Wat is uw totaaloordeel over de

uitgedrukt in een

Meanshowroomke

rapportcijfer?

uken

Pearson Correlation

1

,868**

kwaliteit van de keuken
showroom uitgedrukt in een

Sig. (2-tailed)

,000

rapportcijfer?
N
Meanshowroomkeuken

Pearson Correlation

205

205

,868**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

205

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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206

Correlatieanalyse nieuwbouw showroom tegel
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.840
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw
totaaloordeel over
de kwaliteit van de
tegel showroom

Wat is uw totaaloordeel over de

uitgedrukt in een

Meanshowroomte

rapportcijfer?

gel

Pearson Correlation

1

,840**

kwaliteit van de tegel showroom
uitgedrukt in een rapportcijfer?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meanshowroomtegel

Pearson Correlation

226

226

,840**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

226

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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227

Correlatieanalyse nieuwbouw vaktechniek / vakmensen
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.698
met significantie van 0.000.
Correlations

de kwaliteit van de
uitgevoerde

de kwaliteit van de uitgevoerde

werkzaamheden

Meancijfervaktech

(vaktechniek)

niek

Pearson Correlation

1

,698**

werkzaamheden (vaktechniek)
Sig. (2-tailed)

,000

N
Meancijfervaktechniek

Pearson Correlation

479

479

,698**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

479

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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479

Correlatieanalyse nieuwbouw oplever- nazorgfase
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.814
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw totaal
oordeel over de
oplever/nazorgfase
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Wat is uw totaal oordeel over de Pearson Correlation

Meancijferoplver

1

,814**

oplever-/nazorgfase uitgedrukt
in een rapportcijfer?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meancijferoplver

Pearson Correlation

520

520

,814**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

520

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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526

Onderhoud en renovatie

Correlatieanalyse onderhoud en renovatie algemene organisatie
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.738
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw
totaaloordeel over
de algemene
organisatie

Wat is uw totaaloordeel over de

uitgedrukt in een

Meancijferorganis

rapportcijfer?

atie

Pearson Correlation

1

,738**

algemene organisatie uitgedrukt
in een rapportcijfer?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meancijferorganisatie

Pearson Correlation

549

549

,738**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

549

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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557

Correlatieanalyse onderhoud en renovatie warme opname
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.745
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw totaal
oordeel over de
warme opname
uitgedrukt in een

Meancijferwarmeo

rapportcijfer?

pn

Wat is uw totaal oordeel over de Pearson Correlation

1

,745**

warme opname uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meancijferwarmeopn

Pearson Correlation

472

472

,745**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

472

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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472

Correlatieanalyse onderhoud en renovatie modelwoning
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.680
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw totaal
oordeel over de
modelwoning
uitgedrukt in een

Meancijfermodel0.

rapportcijfer?

01

Wat is uw totaal oordeel over de Pearson Correlation

1

,680**

modelwoning uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meancijfermodel0.01

Pearson Correlation

418

418

,680**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

418

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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418

Correlatieanalyse onderhoud en renovatie wisselwoning
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.822
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw totaal
oordeel over de
wisselwoning
uitgedrukt in een

Meancijferwissel0.

rapportcijfer?

01

Wat is uw totaal oordeel over de Pearson Correlation

1

,822**

wisselwoning uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meancijferwissel0.01

Pearson Correlation

Sig. (2-tailed)

44

44

,822**

1

,000

N

44

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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44

Correlatieanalyse onderhoud en renovatie uitvoeringsfase
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.773
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw totaal
oordeel over de
uitvoeringsfase
uitgedrukt in een

Meancijferuitvoeri

rapportcijfer?

ng

Wat is uw totaal oordeel over de Pearson Correlation

1

,773**

uitvoeringsfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meancijferuitvoering

Pearson Correlation

526

526

,773**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

526

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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526

Correlatieanalyse onderhoud en renovatie oplever- nazorgfase
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.824
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw totaal
oordeel over de
oplever/nazorgfas
e uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Wat is uw totaal oordeel over de Pearson Correlation

Meancijferoplever

1

,824**

oplever/nazorgfase uitgedrukt in
een rapportcijfer?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meancijferoplever

Pearson Correlation

485

485

,824**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

485

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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485

Correlatieanalyse onderhoud en renovatie vakmensen
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.680
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw totaal
oordeel over de
uitgevoerde
werkzaamheden

Meancijfervakmen

(vakmanschap)?

sen

Wat is uw totaal oordeel over de Pearson Correlation

1

,680**

uitgevoerde werkzaamheden
(vakmanschap)?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meancijfervakmensen

Pearson Correlation

521

521

,680**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

521

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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522

Correlatieanalyse nieuwbouw en onderhoud en renovatie totaaloordeel woning
De correlatieanalyse is uitgevoerd om de gemiddelde uitkomst van de ervaringsvragen uit
een vraagblok te vergelijken met het gevraagde overall rapportcijfer van het vraagblok. Uit
de correlatieanalyse blijkt dat de gemiddelden van het vraagblok sterk is gecorreleerd met
het gevraagde overall rapportcijfer (op een 0.05 significantieniveau). De correlatie is 0.632
met significantie van 0.000.
Correlations

Wat is uw
totaaloordeel over
de woning
uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Wat is uw totaaloordeel over de

Pearson Correlation

Meancijferwoning

1

,632**

woning uitgedrukt in een
rapportcijfer?

Sig. (2-tailed)

,000

N
Meancijferwoning

Pearson Correlation

763

763

,632**

1

Sig. (2-tailed)

,000

N

763

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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Bijlage 7: KSI versus prestaties op tijd, geld en kwaliteit (t-test)
Zie voor een toelichting op de uitgevoerde analyses paragraaf 6.5.
Scores bij een KSI-van meer dan 50%
Nieuwbouw
Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v1 t/m v8

N

Std. Deviation

1,0

22

129,2247%

43,02496%

2,0

11

112,7942%

22,05190%

1,0

23

95,8327%

19,95406%

2,0

10

97,4458%

7,27678%

1,0

57

(nieuwbouwvragen)
2,0

Gemiddeld kwaliteit van de

Mean

7

1,0

55

woning (v12&amp;v21, v23,

7,1186429414666 ,80747403859325
38

1

6,7686011904761 1,5364876914063
91

63

7,2915201381110 ,81149284321707
46

0

v24)
2,0

7

7,1906084656084 1,0489069948254
66

93

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v1 t/m v8 (nieuwbouwvragen)

Std. Error Mean

1,0

9,17295%

2,0

6,64890%

1,0

4,16071%

2,0

2,30112%

1,0

,106952549160675
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Gemiddeld kwaliteit van de woning (v12&amp;v21,

2,0

,580737760567570

1,0

,109421672657371

2,0

,396449579534910

v23, v24)

Independent Samples Test
t-test for
Equality of
Levene's Test for Equality of Variances

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed

Means

Sig.
4,057

t
,053

1,185

Equal variances not assumed
Geld (%)

1,450

Equal variances assumed

1,123

,298

-,247

Equal variances not assumed
Gemiddeld gezien v1 t/m v8

-,339

Equal variances assumed

2,481

,120

,967

(nieuwbouwvragen)
Equal variances not assumed
Gemiddeld kwaliteit van de

,593

Equal variances assumed

,852

,360

,300

woning (v12&amp;v21, v23,
v24)

Equal variances not assumed

,245

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
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Sig. (2-tailed)

Mean Difference

31

,245

16,43045%

30,932

,157

16,43045%

31

,807

-1,61315%

30,534

,737

-1,61315%

Gemiddeld gezien v1 t/m v8

Equal variances assumed

62

,337

6,413

,574

60

,765

6,944

,813

(nieuwbouwvragen)
Equal variances not assumed

Gemiddeld kwaliteit van de

Equal variances assumed

woning (v12&amp;v21, v23, v24)
Equal variances not assumed

,35004175099044
8
,35004175099044
8
,10091167250258
1
,10091167250258
1

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v1 t/m v8

Lower

Equal variances assumed

13,87052%

-11,85865%

44,71956%

Equal variances not assumed

11,32920%

-6,67766%

39,53856%

Equal variances assumed

6,53820%

-14,94790%

11,72160%

Equal variances not assumed

4,75464%

-11,31632%

8,09002%

Equal variances assumed

(nieuwbouwvragen)

,36208920694967
7

Equal variances not assumed

,59050418653977
6

Gemiddeld kwaliteit van de

Upper

Equal variances assumed

woning (v12&amp;v21, v23,

,33639312148327
1

v24)
Equal variances not assumed

,41127286752294
2
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,37376426032702
5
1,0726046271791
07
,57197475574085
9
,87317249758751
6

1,0738477623079
21

1,7726881291600
03

,77379810074602
1

1,0749958425926
77

Scores bij een KSI-van meer dan 50%
Onderhoud en renovatie
Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v13 t/m v19

N

Std. Deviation

1,0

10

123,3961%

37,55896%

2,0

12

120,0315%

51,89838%

1,0

10

106,9670%

32,14387%

2,0

11

86,8272%

16,62316%

1,0

9

(renovatievragen)
2,0

Gemiddeld kwaliteit van de

Mean

13

1,0

9

woning (v12&amp;v21, v23,

6,2918991044927 1,0722993084388
29

37

7,1715776092485 ,62847133656076
00

2

6,7831326330386 ,75375009095173
8965

6

v24)
2,0

13

7,0767073725945 ,55208897361928
46

2

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v13 t/m v19 (renovatievragen)

Gemiddeld kwaliteit van de woning (v12&amp;v21,

Std. Error Mean

1,0

11,87719%

2,0

14,98177%

1,0

10,16478%

2,0

5,01207%

1,0

,357433102812946

2,0

,174306586856093

1,0

,251250030317245

2,0

,153121931000201

v23, v24)
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Independent Samples Test
t-test for
Equality of
Levene's Test for Equality of Variances

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed

Means

Sig.
,002

t
,968

,171

Equal variances not assumed
Geld (%)

,176

Equal variances assumed

,790

,385

1,829

Equal variances not assumed
Gemiddeld gezien v13 t/m v19

1,777

Equal variances assumed

1,741

,202

-2,430

(renovatievragen)
Equal variances not assumed
Gemiddeld kwaliteit van de

-2,212

Equal variances assumed

2,448

,133

-2,749

woning (v12&amp;v21, v23,
v24)

Equal variances not assumed

-2,595

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Gemiddeld gezien v13 t/m v19

Sig. (2-tailed)
20

,866

3,36458%

19,674

,862

3,36458%

19

,083

20,13984%

13,206

,099

20,13984%

Equal variances assumed

(renovatievragen)

Mean Difference

20

,025

,87967850475577
1
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Equal variances not assumed

11,812

,047

,87967850475577
1

Gemiddeld kwaliteit van de

Equal variances assumed

-

woning (v12&amp;v21, v23, v24)

20

,012

,76344406872558
2

Equal variances not assumed

13,779

,021

,76344406872558
2

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v13 t/m v19

Lower

Equal variances assumed

19,69694%

-37,72252%

44,45167%

Equal variances not assumed

19,11860%

-36,55857%

43,28773%

Equal variances assumed

11,00912%

-2,90250%

43,18219%

Equal variances not assumed

11,33330%

-4,30554%

44,58522%

-

-

Equal variances assumed

(renovatievragen)

,36200006157771
8

Equal variances not assumed

,39766972377578
7

Gemiddeld kwaliteit van de

Upper

Equal variances assumed

woning (v12&amp;v21, v23,

,27770448623253
5

v24)
Equal variances not assumed

,29423273694075
4
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1,6347974011148 ,12455960839669
51

0

-

-

1,7476574157477 ,01169959376383
12

0

-

-

1,3427254761483 ,18416266130279
71

2

-

-

1,3954611305732 ,13142700687790
54

9

Scores bij een KSI-van meer dan 60%
Nieuwbouw
Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v1 t/m v8

N

Std. Deviation

1,0

22

129,2247%

43,02496%

2,0

11

112,7942%

22,05190%

1,0

23

95,8327%

19,95406%

2,0

10

97,4458%

7,27678%

1,0

57

(nieuwbouwvragen)
2,0

Gemiddeld kwaliteit van de

Mean

6

1,0

55

woning (v12&amp;v21, v23,

7,1186429414666 ,80747403859325
38

1

7,0467013888888 1,4775992893919
89

43

7,2915201381110 ,81149284321707
46

0

v24)
2,0

6

6,8890432098765 ,74588041363845
44

6

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Std. Error Mean

1,0

9,17295%

2,0

6,64890%

1,0

4,16071%

2,0

2,30112%

1,0

,106952549160675

2,0

,603227383884880

Gemiddeld kwaliteit van de woning (v12&amp;v21, 1,0

,109421672657371

Geld (%)

Gemiddeld gezien v1 t/m v8 (nieuwbouwvragen)

v23, v24)
2,0

,304504403758379
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Independent Samples Test
t-test for
Equality of
Levene's Test for Equality of Variances

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Means

Sig.

Equal variances assumed

4,057

t
,053

1,185

Equal variances not assumed
Geld (%)

1,450

Equal variances assumed

1,123

,298

-,247

Equal variances not assumed
Gemiddeld gezien v1 t/m v8

-,339

Equal variances assumed

1,244

,269

,190

(nieuwbouwvragen)
Equal variances not assumed
Gemiddeld kwaliteit van de

,117

Equal variances assumed

,209

,649

1,161

woning (v12&amp;v21, v23,
v24)

Equal variances not assumed

1,244

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Gemiddeld gezien v1 t/m v8

Equal variances assumed

(nieuwbouwvragen)
Equal variances not assumed
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Sig. (2-tailed)

Mean Difference

31

,245

16,43045%

30,932

,157

16,43045%

31

,807

-1,61315%

30,534

,737

-1,61315%

61

,850

5,319

,911

,07194155257775
0
,07194155257775
0

Gemiddeld kwaliteit van de

Equal variances assumed

59

,250

6,365

,257

woning (v12&amp;v21, v23, v24)
Equal variances not assumed

,40247692823450
3
,40247692823450
3

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v1 t/m v8

Lower

Equal variances assumed

13,87052%

-11,85865%

44,71956%

Equal variances not assumed

11,32920%

-6,67766%

39,53856%

Equal variances assumed

6,53820%

-14,94790%

11,72160%

Equal variances not assumed

4,75464%

-11,31632%

8,09002%

Equal variances assumed

(nieuwbouwvragen)

,37845623406571
6

Equal variances not assumed

,61263539274234
1

Gemiddeld kwaliteit van de

Upper

Equal variances assumed

woning (v12&amp;v21, v23,

,34659173578850
8

v24)
Equal variances not assumed

,32356766580637
0
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,68482845894828
2
1,4749136339672
01
,29105153316176
6
,37839311472909
0

,82871156410378
1

1,6187967391227
00

1,0960053896307
72

1,1833469711980
95

Scores bij een KSI-van meer dan 60%
Onderhoud en renovatie
Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v13 t/m v19

N

Std. Deviation

1,0

10

123,3961%

37,55896%

2,0

2

199,5892%

115,44097%

1,0

10

106,9670%

32,14387%

2,0

2

75,5830%

47,78542%

1,0

9

(renovatievragen)

0a

2,0
Gemiddeld kwaliteit van de

Mean

1,0

9

woning (v12&amp;v21, v23,

6,2918991044927 1,0722993084388
29

37

.

.

6,3132633038689 ,75375009095173
65

6

.

.

v24)
0a

2,0

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v13 t/m v19 (renovatievragen)

Gemiddeld kwaliteit van de woning (v12&amp;v21,

Std. Error Mean

1,0

11,87719%

2,0

81,62909%

1,0

10,16478%

2,0

33,78940%

1,0

,357433102812946

2,0

.

1,0

,251250030317245

2,0

.

v23, v24)

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty.
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Independent Samples Test
t-test for
Equality of
Levene's Test for Equality of Variances

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed

Sig.
8,850

t
,014

Equal variances not assumed
Geld (%)

Means

-1,928
-,924

Equal variances assumed

,717

,417

1,191

Equal variances not assumed

,889

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
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Sig. (2-tailed)

Mean Difference

10

,083

-76,19308%

1,043

,520

-76,19308%

10

,261

31,38407%

1,188

,517

31,38407%

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Lower

Upper

Equal variances assumed

39,51407%

-164,23591%

11,84976%

Equal variances not assumed

82,48864%

-1028,05184%

875,66569%

Equal variances assumed

26,36191%

-27,35392%

90,12206%

Equal variances not assumed

35,28521%

-279,57879%

342,34693%
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Scores bij een KSI-van meer dan 70%
Nieuwbouw
Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v1 t/m v8

N

Std. Deviation

1,0

22

129,2247%

43,02496%

2,0

3

134,6223%

25,73695%

1,0

23

95,8327%

19,95406%

2,0

3

95,8090%

12,24043%

1,0

57

(nieuwbouwvragen)
2,0

Gemiddeld kwaliteit van de

Mean

1

1,0

55

woning (v12&amp;v21, v23,

7,1186429414666 ,80747403859325
38
6,9937500000000
00

1

.

7,2915201381110 ,81149284321707
46

0

v24)
2,0

1

6,9444444444444
45

.

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Std. Error Mean

1,0

9,17295%

2,0

14,85923%

1,0

4,16071%

2,0

7,06701%

1,0

,106952549160675

2,0

.

Gemiddeld kwaliteit van de woning (v12&amp;v21, 1,0

,109421672657371

Geld (%)

Gemiddeld gezien v1 t/m v8 (nieuwbouwvragen)

v23, v24)
2,0

.
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Independent Samples Test
t-test for
Equality of
Levene's Test for Equality of Variances

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Means

Sig.

Equal variances assumed

1,079

t
,310

-,210

Equal variances not assumed
Geld (%)

-,309

Equal variances assumed

,038

,848

,002

Equal variances not assumed
Gemiddeld gezien v1 t/m v8

,003

Equal variances assumed

.

.

,153

(nieuwbouwvragen)
Equal variances not assumed
Gemiddeld kwaliteit van de

.

Equal variances assumed

.

.

,424

woning (v12&amp;v21, v23,
v24)

Equal variances not assumed

.

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Gemiddeld gezien v1 t/m v8

Equal variances assumed

(nieuwbouwvragen)
Equal variances not assumed
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Sig. (2-tailed)

Mean Difference

23

,836

-5,39757%

3,763

,774

-5,39757%

24

,998

0,02362%

3,588

,998

0,02362%

56

,879

.

.

,12489294146663
8
,12489294146663
8

Gemiddeld kwaliteit van de

Equal variances assumed

woning (v12&amp;v21, v23, v24)

54

,673

.

.

Equal variances not assumed

,34707569366660
2
,34707569366660
2

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

25,73007%

-58,62428%

47,82914%

Equal variances not assumed

17,46253%

-55,11099%

44,31585%

Equal variances assumed

11,92623%

-24,59091%

24,63815%

8,20086%

-23,81589%

23,86313%

Equal variances assumed

(nieuwbouwvragen)

,81452634750145
5

Equal variances not assumed
Gemiddeld kwaliteit van de

Upper

Equal variances assumed

Equal variances not assumed
Gemiddeld gezien v1 t/m v8

Lower

Equal variances assumed

woning (v12&amp;v21, v23,

.

,81883681954322
3

v24)
Equal variances not assumed
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.

1,5067994044224
13
.
1,2945932862411
02
.

1,7565852873556
89

.

1,9887446735743
06

.

Scores bij een KSI-van meer dan 70%
Onderhoud
Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v13 t/m v19

N

Std. Deviation

1,0

10

123,3961%

37,55896%

2,0

2

199,5892%

115,44097%

1,0

10

106,9670%

32,14387%

2,0

2

75,5830%

47,78542%

1,0

9

(renovatievragen)

0a

2,0
Gemiddeld kwaliteit van de

Mean

1,0

9

woning (v12&amp;v21, v23,

6,2918991044927 1,0722993084388
29

37

.

.

6,3132633038689 ,75375009095173
65

6

.

.

v24)
0a

2,0

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v13 t/m v19 (renovatievragen)

Gemiddeld kwaliteit van de woning (v12&amp;v21,

Std. Error Mean

1,0

11,87719%

2,0

81,62909%

1,0

10,16478%

2,0

33,78940%

1,0

,357433102812946

2,0

.

1,0

,251250030317245

2,0

.

v23, v24)

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty.
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Independent Samples Test
t-test for
Equality of
Levene's Test for Equality of Variances

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed

Sig.
8,850

t
,014

Equal variances not assumed
Geld (%)

Means

-1,928
-,924

Equal variances assumed

,717

,417

1,191

Equal variances not assumed

,889

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
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Sig. (2-tailed)

Mean Difference

10

,083

-76,19308%

1,043

,520

-76,19308%

10

,261

31,38407%

1,188

,517

31,38407%

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Lower

Upper

Equal variances assumed

39,51407%

-164,23591%

11,84976%

Equal variances not assumed

82,48864%

-1028,05184%

875,66569%

Equal variances assumed

26,36191%

-27,35392%

90,12206%

Equal variances not assumed

35,28521%

-279,57879%

342,34693%
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Scores bij een KSI-van meer dan 80%
Nieuwbouw
Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v1 t/m v8

N

Std. Deviation

1,0

22

129,2247%

43,02496%

2,0

2

120,8453%

13,63654%

1,0

23

95,8327%

19,95406%

2,0

2

102,7939%

2,63171%

1,0

57

(nieuwbouwvragen)

0a

2,0
Gemiddeld kwaliteit van de

Mean

1,0

55

woning (v12&amp;v21, v23,

7,1186429414666 ,80747403859325
38

1

.

.

7,2915201381110 ,81149284321707
46

0

.

.

v24)
0a

2,0

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v1 t/m v8 (nieuwbouwvragen)

Gemiddeld kwaliteit van de woning (v12&amp;v21,

Std. Error Mean

1,0

9,17295%

2,0

9,64249%

1,0

4,16071%

2,0

1,86090%

1,0

,106952549160675

2,0

.

1,0

,109421672657371

2,0

.

v23, v24)

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty.
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Independent Samples Test
t-test for
Equality of
Levene's Test for Equality of Variances

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed

Sig.
1,781

Means

t
,196

,269

Equal variances not assumed
Geld (%)

,630

Equal variances assumed

,626

,437

Equal variances not assumed

-,484
-1,527

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
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Sig. (2-tailed)

Mean Difference

22

,790

8,37938%

3,493

,568

8,37938%

23

,633

-6,96125%

16,849

,145

-6,96125%

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Lower

Upper

Equal variances assumed

31,11962%

-56,15876%

72,91752%

Equal variances not assumed

13,30867%

-30,78717%

47,54592%

Equal variances assumed

14,39267%

-36,73475%

22,81225%

4,55790%

-16,58414%

2,66164%

Equal variances not assumed
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Scores bij een KSI-van meer dan 80%
Onderhoud en renovatie
Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v13 t/m v19

N

Std. Deviation

1,0

10

123,3961%

37,55896%

2,0

2

199,5892%

115,44097%

1,0

10

106,9670%

32,14387%

2,0

2

75,5830%

47,78542%

1,0

9

(renovatievragen)

0a

2,0
Gemiddeld kwaliteit van de

Mean

1,0

9

woning (v12&amp;v21, v23,

6,2918991044927 1,0722993084388
29

37

.

.

6,3132633038689 ,75375009095173
65

6

.

.

v24)
0a

2,0

Group Statistics
BPP_Prj_Innovatief
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Gemiddeld gezien v13 t/m v19 (renovatievragen)

Gemiddeld kwaliteit van de woning (v12&amp;v21,

Std. Error Mean

1,0

11,87719%

2,0

81,62909%

1,0

10,16478%

2,0

33,78940%

1,0

,357433102812946

2,0

.

1,0

,251250030317245

2,0

.

v23, v24)

a. t cannot be computed because at least one of the groups is empty.
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Independent Samples Test
t-test for
Equality of
Levene's Test for Equality of Variances

F
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed

Sig.
8,850

t
,014

Equal variances not assumed
Geld (%)

Means

-1,928
-,924

Equal variances assumed

,717

,417

1,191

Equal variances not assumed

,889

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means

df
Tijd (doorlooptijd (%))

Equal variances assumed
Equal variances not assumed

Geld (%)

Equal variances assumed
Equal variances not assumed
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Sig. (2-tailed)

Mean Difference

10

,083

-76,19308%

1,043

,520

-76,19308%

10

,261

31,38407%

1,188

,517

31,38407%

Independent Samples Test
t-test for Equality of Means
95% Confidence Interval of the
Difference
Std. Error
Difference
Tijd (doorlooptijd (%))

Geld (%)

Lower

Upper

Equal variances assumed

39,51407%

-164,23591%

11,84976%

Equal variances not assumed

82,48864%

-1028,05184%

875,66569%

Equal variances assumed

26,36191%

-27,35392%

90,12206%

Equal variances not assumed

35,28521%

-279,57879%

342,34693%
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Bijlage 8: KSI versus prestaties op tijd, geld en kwaliteit (regressieanalyse)
Om te onderzoeken of er een causaal verband bestaat tussen de KSI-score en de prestaties
op tijd, geld en kwaliteit is een regressieanalyse uitgevoerd. De regressieanalyse onderzoekt
of er een causaal verband (invloed) is van een schaal op een andere schaal. Oftewel, de KSIscore van ieder koppel (opdrachtgever en bouwer) op de ene schaal, en de prestatie (tijd,
geld of kwaliteit) op de andere schaal.
Onderzocht is wat de invloed van de KSI-score van het koppel is op de prestaties van de
bijbehorende projecten. De richting van de hypothese is gegeven bij het uitvoeren van de
regressieanalyse. De hypothesen zijn daarom één-zijdig getoetst. De alternatieve hypothese
stelt dat het een positief verband betreft (en dus geen negatief). De 95%
betrouwbaarheidsinterval is toegepast om te bepalen of de nul hypothese moet worden
verworpen en de alternatieve hypothese moeten aannemen.
De hypothese die per tijd, geld en kwaliteit aspect door middel van een regressieanalyse
getoetst is, is als volgt gedefinieerd:
-

H0 (nul hypothese):
Er is geen (of een negatief) verband tussen de KSI-score en de prestaties op de
aspecten tijd, geld en kwaliteit (van de dienstverlening en de kwaliteit van de
woning).

-

H1 (alternatieve hypothese)
Er is een positief verband tussen de KSI-score en de prestaties op de aspecten tijd,
geld en kwaliteit (van de dienstverlening en de kwaliteit van de woning).

De ‘Variable Entered/Removed’ tabel geeft aan welke variabelen zijn meegenomen. In het
model zit de variabele KSI-score. De afhankelijke variabele staat onder de tabel.
De ‘model summary’ geeft een samenvatting van het effect/invloed van het complete
model (dus de onafhankelijke variabele) op de afhankelijke variabele. In dit geval is er maar
één onafhankelijke variabele namelijk de KSI-score. Uit de model summary valt af te lezen in
hoeverre de onafhankelijke variabele correleert met de afhankelijke variabelen.
De ‘ANOVA’ tabel geeft aan of het model significant is. Als de significantiewaarde minder is
dan het 0.05 significantieniveau dan is met 95% zekerheid te zeggen dat het model ‘iets’
verklaard.
De ‘coefficients’ tabel geeft de invloed van de onafhankelijke variabele weer. De KSI-score is
de onafhankelijke variabele. Als de significantiewaarde kleiner is dan het 0.05
significantieniveau, wordt de H0 verworpen en de H1 aangenomen. Het model verklaart of
er wel of geen verband tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen. De
onafhankelijke variabele heeft dan invloed op de afhankelijke variabele.
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Er is onderscheid gemaakt tussen nieuwbouwprojecten en onderhoud en
renovatieprojecten.
Nieuwbouwprojecten
1. Tijd (doorlooptijd (%))
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

R Square
,463a

1

Adjusted R Square

,214

Estimate

,158

20,07850%

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

1540,713

1

1540,713

Residual

5644,049

14

403,146

Total

7184,762

15

a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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F
3,822

Sig.
,071b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

Beta

74,421

17,412

,554

,283

KSI-score

t

,463

Sig.
4,274

,001

1,955

,071

a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))

2. Verschil geld (%)
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: Geld (%)
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

R Square
,524a

1

Adjusted R Square

,275

Estimate

,219

6,56028%

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

212,273

1

212,273

Residual

559,485

13

43,037

Total

771,758

14

a. Dependent Variable: Geld (%)
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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F
4,932

Sig.
,045b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

Beta

111,588

5,714

-,209

,094

KSI-score

t

-,524

Sig.

19,530

,000

-2,221

,045

a. Dependent Variable: Geld (%)

3. Totaaloordeel algemene organisatie
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 3. v1_Wat is uw totaal oordeel over de
kwaliteit van de algemene organisatie uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model
1

R

R Square

,171a

Adjusted R Square

,029

Estimate
1,6355145449636

-,079

23

a. Predictors: (Constant), KSI-score

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual

df

Mean Square

,727

1

,727

24,074

9

2,675
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F

Sig.
,272

,615b

Total

24,801

10

a. Dependent Variable: 3. v1_Wat is uw totaal oordeel over de kwaliteit van de algemene organisatie
uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

7,026

1,547

KSI-score

-,014

,027

t

-,171

Sig.
4,541

,001

-,521

,615

a. Dependent Variable: 3. v1_Wat is uw totaal oordeel over de kwaliteit van de algemene organisatie
uitgedrukt in een rapportcijfer?

4. Totaaloordeel over de oriëntatiefase
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 4. v2_Wat is uw totaaloordeel over de
oriëntatiefase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model
1

R

R Square

,320a

,102

Adjusted R Square

-,010

Estimate
,95951172051386

a. Predictors: (Constant), KSI-score
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9

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,837

1

,837

Residual

7,365

8

,921

Total

8,203

9

F

Sig.
,910

,368b

a. Dependent Variable: 4. v2_Wat is uw totaaloordeel over de oriëntatiefase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

7,327

,916

KSI-score

-,015

,016

t

-,320

Sig.
8,001

,000

-,954

,368

a. Dependent Variable: 4. v2_Wat is uw totaaloordeel over de oriëntatiefase uitgedrukt in een rapportcijfer?

5. Totaaloordeel over de bouwfase
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 5. v3_Wat is uw totaal oordeel over de
bouwfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

R Square

Adjusted R Square
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Estimate

1

,198a

,039

,91007373470151

-,081

4

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,270

1

,270

Residual

6,626

8

,828

Total

6,896

9

F

Sig.
,326

,584b

a. Dependent Variable: 5. v3_Wat is uw totaal oordeel over de bouwfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

7,248

,869

KSI-score

-,009

,015

t

-,198

Sig.
8,345

,000

-,571

,584

a. Dependent Variable: 5. v3_Wat is uw totaal oordeel over de bouwfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
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6. Totaaloordeel over de kwaliteit van de sanitair showroom
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 6. v4_Wat is uw totaaloordeel over de
kwaliteit van de sanitair showroom uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,069a

Adjusted R Square

,005

Estimate
,97781657031514

-,161

8

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,027

1

,027

Residual

5,737

6

,956

Total

5,764

7

F

Sig.
,028

,872b

a. Dependent Variable: 6. v4_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de sanitair showroom uitgedrukt
in een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
7,400

Coefficients
Beta

,954
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t

Sig.
7,759

,000

KSI-score

-,003

,017

-,069

-,168

,872

a. Dependent Variable: 6. v4_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de sanitair showroom uitgedrukt
in een rapportcijfer?

7. Totaaloordeel over de kwaliteit van de keuken showroom
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 7. v5_Wat is uw totaaloordeel over de
kwaliteit van de keuken showroom uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,386a

Adjusted R Square

,149

Estimate
1,6789655248529

,007

85

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

2,961

1

2,961

Residual

16,914

6

2,819

Total

19,875

7

F
1,051

Sig.
,345b

a. Dependent Variable: 7. v5_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de keuken showroom uitgedrukt
in een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

Beta

10,189

1,638

-,030

,030

KSI-score

t

-,386

Sig.
6,222

,001

-1,025

,345

a. Dependent Variable: 7. v5_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de keuken showroom uitgedrukt
in een rapportcijfer?

8. Totaaloordeel over de kwaliteit van de tegel showroom

Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 8. v6_Wat is uw totaaloordeel over de
kwaliteit van de tegel showroom uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model
1

R

R Square

,067a

Adjusted R Square

,004

Estimate
,78860517440980

-,161

5

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

,017

df

Mean Square
1
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,017

F

Sig.
,027

,875b

Residual

3,731

6

Total

3,748

7

,622

a. Dependent Variable: 8. v6_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de tegel showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

7,680

,769

KSI-score

,002

,014

t

,067

Sig.
9,985

,000

,164

,875

a. Dependent Variable: 8. v6_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de tegel showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?

9. Totaalordeel kwaliteit werkzaamheden (vaktechniek)
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 9. v7_de kwaliteit van de uitgevoerde
werkzaamheden (vaktechniek)
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

R Square

Adjusted R Square
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Estimate

1

,056a

,003

1,1419890592081

-,108

60

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,037

1

,037

Residual

11,737

9

1,304

Total

11,774

10

F

Sig.
,028

,870b

a. Dependent Variable: 9. v7_de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden (vaktechniek)
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

6,829

1,080

KSI-score

,003

,019

t

,056

Sig.
6,321

,000

,169

,870

a. Dependent Variable: 9. v7_de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden (vaktechniek)

10. Totaaloordeel kwaliteit dienstverlening (vakmensen)
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 10. v10_v20_de kwaliteit van de
dienstverlening
b. All requested variables entered.
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Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,053a

Adjusted R Square

,003

Estimate
1,2120499603150

-,108

52

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,037

1

,037

Residual

13,222

9

1,469

Total

13,258

10

F

Sig.
,025

,878b

a. Dependent Variable: 10. v10_v20_de kwaliteit van de dienstverlening
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

7,139

1,147

KSI-score

-,003

,020

a. Dependent Variable: 10. v10_v20_de kwaliteit van de dienstverlening

11. Totaal oordeel over de oplever/nazorgfase
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

Removed

Method
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t

-,053

Sig.
6,226

,000

-,158

,878

1

KSI-scoreb

. Enter

a. Dependent Variable: 11. v8_Wat is uw totaal oordeel over de
oplever/nazorgfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,253a

Adjusted R Square

,064

Estimate
1,8273689536028

-,040

85

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

2,052

1

2,052

Residual

30,053

9

3,339

Total

32,105

10

F

Sig.
,614

,453b

a. Dependent Variable: 11. v8_Wat is uw totaal oordeel over de oplever/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

7,436

1,729

KSI-score

-,023

,030

t

-,253

Sig.
4,301

,002

-,784

,453

a. Dependent Variable: 11. v8_Wat is uw totaal oordeel over de oplever/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
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Overall 3 t/m 11
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 3 t/m 11
(nieuwbouwvragen)
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,107a

Adjusted R Square

,011

Estimate
1,2829522111130

-,098

82

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,170

1

,170

Residual

14,814

9

1,646

Total

14,984

10

F

Sig.
,103

,755b

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 3 t/m 11 (nieuwbouwvragen)
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Std. Error
7,385

Coefficients
Beta

1,214
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t

Sig.
6,085

,000

KSI-score

-,007

,021

-,107

-,322

,755

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 3 t/m 11 (nieuwbouwvragen)

12. Tevreden prijs/kwaliteit verhouding van de woning (koop)
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 12. v11_v22Hoe tevreden bent u over de
prijs/kwaliteit verhouding van de woning?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,110a

Adjusted R Square

,012

Estimate
1,7616545950790

-,129

89

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,265

1

,265

Residual

21,724

7

3,103

Total

21,989

8

F

Sig.
,086

,778b

a. Dependent Variable: 12. v11_v22Hoe tevreden bent u over de prijs/kwaliteit verhouding van de woning?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
Coefficientsa
Standardized
Model

Unstandardized Coefficients
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Coefficients

t

Sig.

B
1

Std. Error

Beta

(Constant)

7,282

1,712

KSI-score

-,009

,031

-,110

4,253

,004

-,292

,778

a. Dependent Variable: 12. v11_v22Hoe tevreden bent u over de prijs/kwaliteit verhouding van de woning?

13. Tevredenheid prijs/kwaliteit verhouding woning (huur)
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 13. v24_Welk rapportcijfer geeft u de
huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woning?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,308a

Adjusted R Square

,095

Estimate
1,0905489046720

-,358

45

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,249

1

,249

Residual

2,379

2

1,189

Total

2,628

3

F

Sig.
,209

a. Dependent Variable: 13. v24_Welk rapportcijfer geeft u de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de
woning?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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,692b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

7,080

1,824

KSI-score

-,014

,030

t

-,308

Sig.
3,881

,060

-,458

,692

a. Dependent Variable: 13. v24_Welk rapportcijfer geeft u de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de
woning?

14. Tevredenheid kwaliteit woning bij opleveren
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 14. v12_v21_de kwaliteit van het
geleverde pand (woning)?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model
1

R

R Square

,690a

Adjusted R Square

,476

Estimate
,98257078692223

,215

9

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

1,757

df

Mean Square
1
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1,757

F
1,819

Sig.
,310b

Residual

1,931

2

Total

3,688

3

,965

a. Dependent Variable: 14. v12_v21_de kwaliteit van het geleverde pand (woning)?
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

9,476

1,633

KSI-score

-,035

,026

t

-,690

a. Dependent Variable: 14. v12_v21_de kwaliteit van het geleverde pand (woning)?

15. Tevredenheid over de woning 9 maanden na oplevering
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 15. v23_Wat is uw totaaloordeel over de
woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model
1

R

R Square

,392a

,154

Adjusted R Square

,060

Estimate
,92421646777311

a. Predictors: (Constant), KSI-score
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1

Sig.
5,802

,028

-1,349

,310

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

1,397

1

1,397

Residual

7,688

9

,854

Total

9,084

10

F

Sig.

1,635

,233b

a. Dependent Variable: 15. v23_Wat is uw totaaloordeel over de woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

8,711

,874

KSI-score

-,019

,015

t

-,392

Sig.
9,963

,000

-1,279

,233

a. Dependent Variable: 15. v23_Wat is uw totaaloordeel over de woning uitgedrukt in een rapportcijfer?

Overall 12 t/m 15
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 12 t/m 15
(nieuwbouwvragen)
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

R Square

Adjusted R Square
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Estimate

1

,377a

,142

,88723050720047

,047

3

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

1,176

1

1,176

Residual

7,085

9

,787

Total

8,260

10

F

Sig.

1,494

,253b

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 12 t/m 15 (nieuwbouwvragen)
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

8,083

,839

KSI-score

-,018

,015

t

-,377

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 12 t/m 15 (nieuwbouwvragen)
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Sig.
9,631

,000

-1,222

,253

16. Aantal opleverpunten bij oplevering
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 16. v9_v20_Zou u kunnen aangeven
hoeveel gebreken de woning had op het moment van
opleveren?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,423a

Adjusted R Square

,179

Estimate
,31341933043463

,062

0

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

,150

1

,150

Residual

,688

7

,098

Total

,837

8

F
1,526

a. Dependent Variable: 16. v9_v20_Zou u kunnen aangeven hoeveel gebreken de woning had op het
moment van opleveren?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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Sig.
,257b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

1,811

,305

KSI-score

,007

,006

t

,423

Sig.
5,943

,001

1,235

,257

a. Dependent Variable: 16. v9_v20_Zou u kunnen aangeven hoeveel gebreken de woning had op het moment
van opleveren?
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Onderhoud en renovatieprojecten
1. Tijd (doorlooptijd (%))
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

R Square
,716a

1

Adjusted R Square

,513

Estimate

,464

37,99639%

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

15190,609

1

15190,609

Residual

14437,254

10

1443,725

Total

29627,863

11

a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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F
10,522

Sig.
,009b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

Beta

-49,209

53,315

2,893

,892

KSI-score

t

,716

Sig.
-,923

,378

3,244

,009

a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))

2. Geld (%)
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: Geld (%)
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

R Square
,334a

1

Adjusted R Square

,112

Estimate

,013

16,51342%

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

309,058

1

309,058

Residual

2454,236

9

272,693

Total

2763,294

10

a. Dependent Variable: Geld (%)
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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F
1,133

Sig.
,315b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)

Coefficients

Std. Error

Beta

111,398

23,611

-,416

,391

KSI-score

t

-,334

a. Dependent Variable: Geld (%)

3. Totaaloordeel algemene organisatie
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 3. v13_Wat is uw totaaloordeel over de
algemene organisatie uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,389a

a.

Adjusted R Square

,151

,101

Estimate
,56643706331773

Predictors: (Constant), KSI-score
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0

Sig.
4,718

,001

-1,065

,315

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,973

1

,973

Residual

5,454

17

,321

Total

6,428

18

F

Sig.
,100b

3,033

a. Dependent Variable: 3. v13_Wat is uw totaaloordeel over de algemene organisatie uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

6,187

,452

KSI-score

,016

,009

t

,389

Sig.

13,700

,000

1,741

,100

a. Dependent Variable: 3. v13_Wat is uw totaaloordeel over de algemene organisatie uitgedrukt in een
rapportcijfer?

4. Totaaloordeel warme opname
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 4. v14_Wat is uw totaal oordeel over de
warme opname uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
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Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,462a

Adjusted R Square

,213

Estimate
,53783484962065

,164

8

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

1,253

1

1,253

Residual

4,628

16

,289

Total

5,882

17

F

Sig.

4,333

,054b

a. Dependent Variable: 4. v14_Wat is uw totaal oordeel over de warme opname uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

8,323

,446

KSI-score

-,019

,009

t

-,462

18,676

,000

-2,082

,054

a. Dependent Variable: 4. v14_Wat is uw totaal oordeel over de warme opname uitgedrukt in een
rapportcijfer?
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Sig.

5. Totaaloordeel modelwoning
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 5. v15_Wat is uw totaal oordeel over de
modelwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,044a

Adjusted R Square

,002

Estimate
,44508746942311

-,065

1

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,006

1

,006

Residual

2,972

15

,198

Total

2,977

16

F

Sig.
,030

a. Dependent Variable: 5. v15_Wat is uw totaal oordeel over de modelwoning uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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,865b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

7,498

,375

KSI-score

-,001

,008

t

-,044

Sig.

20,017

,000

-,172

,865

a. Dependent Variable: 5. v15_Wat is uw totaal oordeel over de modelwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?

6. Totaaloordeel wisselwoning
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 6. v16_Wat is uw totaal oordeel over de
wisselwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model
1

R

R Square

,568a

,322

Adjusted R Square

,225

Estimate
2,6226571502314

a. Predictors: (Constant), KSI-score
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34

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

22,876

1

22,876

Residual

48,148

7

6,878

Total

71,025

8

F

Sig.

3,326

,111b

a. Dependent Variable: 6. v16_Wat is uw totaal oordeel over de wisselwoning uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
KSI-score

Std. Error

Coefficients
Beta

11,432

2,765

-,102

,056

t

-,568

Sig.
4,135

,004

-1,824

,111

a. Dependent Variable: 6. v16_Wat is uw totaal oordeel over de wisselwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?

7. Totaaloordeel over de uitvoeringsfase
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 7. v17_Wat is uw totaal oordeel over de
uitvoeringsfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
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Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,261a

Adjusted R Square

,068

Estimate
,69448489459592

,013

4

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,598

1

,598

Residual

8,199

17

,482

Total

8,798

18

F

Sig.

1,241

,281b

a. Dependent Variable: 7. v17_Wat is uw totaal oordeel over de uitvoeringsfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

6,461

,554

KSI-score

,013

,012

t

,261

Sig.

11,669

,000

1,114

,281

a. Dependent Variable: 7. v17_Wat is uw totaal oordeel over de uitvoeringsfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
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8. Totaaloordeel kwaliteit werkzaamheden (vaktechniek)
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 8. v19_Wat is uw totaal oordeel over de
uitgevoerde werkzaamheden (vakmanschap)?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,132a

Adjusted R Square

,017

Estimate
1,0954594341400

-,040

15

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,359

1

,359

Residual

20,401

17

1,200

Total

20,760

18

F

Sig.
,299

a. Dependent Variable: 8. v19_Wat is uw totaal oordeel over de uitgevoerde werkzaamheden
(vakmanschap)?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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,591b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

7,095

,873

KSI-score

,010

,018

t

,132

Sig.
8,124

,000

,547

,591

a. Dependent Variable: 8. v19_Wat is uw totaal oordeel over de uitgevoerde werkzaamheden (vakmanschap)?

9. Totaalooordeel kwaliteit dienstverlening (vakmensen)
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 9. v10_v20_de kwaliteit van de
dienstverlening (copy)
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model
1

R

R Square

,916a

,839

Adjusted R Square

,677

Estimate
,28412058716342

a. Predictors: (Constant), KSI-score
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5

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

,419

1

,419

Residual

,081

1

,081

Total

,500

2

F

Sig.

5,194

,263b

a. Dependent Variable: 9. v10_v20_de kwaliteit van de dienstverlening (copy)
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

8,076

,301

KSI-score

-,017

,007

t

-,916

a. Dependent Variable: 9. v10_v20_de kwaliteit van de dienstverlening (copy)

10. Totaaloordeel over de oplever/nazorgfase
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 10. v18_Wat is uw totaal oordeel over
de oplever-/nazorgfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
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Sig.

26,809

,024

-2,279

,263

Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,081a

Adjusted R Square

,007

Estimate
1,2322180293172

-,052

30

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,169

1

,169

Residual

25,812

17

1,518

Total

25,981

18

F

Sig.
,111

,743b

a. Dependent Variable: 10. v18_Wat is uw totaal oordeel over de oplever-/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

6,650

,982

KSI-score

,007

,021

t

,081

Sig.
6,769

,000

,334

,743

a. Dependent Variable: 10. v18_Wat is uw totaal oordeel over de oplever-/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
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Overall 3 t/m 10
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: Overall, gemiddelde 3. t/m 10
(renovatievragen)
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,141a

Adjusted R Square

,020

Estimate
,81121195274647

-,038

3

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,227

1

,227

Residual

11,187

17

,658

Total

11,414

18

a. Dependent Variable: Overall, gemiddelde 3. t/m 10 (renovatievragen)
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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F

Sig.
,345

,565b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

7,592

,647

KSI-score

-,008

,014

t

-,141

Sig.

11,739

,000

-,587

,565

a. Dependent Variable: Overall, gemiddelde 3. t/m 10 (renovatievragen)

11. Tevredenheid prijs/kwaliteit verhouding woning (huur) bij opleveren
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 11. v11_v22Hoe tevreden bent u over de
prijs/kwaliteit verhouding van de woning?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model
1

R

R Square

,158a

,025

Adjusted R Square

-,032

Estimate
,99252876313813

a. Predictors: (Constant), KSI-score
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1

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,428

1

,428

Residual

16,747

17

,985

Total

17,175

18

F

Sig.
,434

,519b

a. Dependent Variable: 11. v11_v22Hoe tevreden bent u over de prijs/kwaliteit verhouding van de woning?
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

8,015

,791

KSI-score

-,011

,017

t

-,158

Sig.

10,129

,000

-,659

,519

a. Dependent Variable: 11. v11_v22Hoe tevreden bent u over de prijs/kwaliteit verhouding van de woning?

12. Tevredenheid prijs/kwaliteit verhouding woning (huur) na 9 maanden
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 12. v24_Welk rapportcijfer geeft u de
huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woning?
b. All requested variables entered.
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Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,202a

Adjusted R Square

,041

Estimate
,65877041745272

-,023

2

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,276

1

,276

Residual

6,510

15

,434

Total

6,786

16

F

Sig.
,437b

,637

a. Dependent Variable: 12. v24_Welk rapportcijfer geeft u de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de
woning?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

5,825

,554

KSI-score

,009

,011

t

,202

Sig.

10,506

,000

,798

,437

a. Dependent Variable: 12. v24_Welk rapportcijfer geeft u de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de
woning?
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13. Tevredenheid kwaliteit woning bij opleveren
Niet mogelijk, te weinig data

14. Tevredenheid over de woning 9 maanden na oplevering
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 14. v23_Wat is uw totaaloordeel over de
woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,640a

Adjusted R Square

,409

Estimate
,46115785591855

,370

8

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

2,207

1

2,207

Residual

3,190

15

,213

Total

5,397

16

F
10,380

Sig.
,006b

a. Dependent Variable: 14. v23_Wat is uw totaaloordeel over de woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Coefficients

Std. Error

Beta

(Constant)

5,725

,388

KSI-score

,026

,008

t

,640

Sig.

14,751

,000

3,222

,006

a. Dependent Variable: 14. v23_Wat is uw totaaloordeel over de woning uitgedrukt in een rapportcijfer?

Overall 11 t/m 14
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 11 t/m 14
(renovatievragen)
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model
1

R

R Square

,033a

,001

Adjusted R Square

-,058

Estimate
1,0977048406897

a. Predictors: (Constant), KSI-score
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00

ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,023

1

,023

Residual

20,484

17

1,205

Total

20,507

18

F

Sig.
,019

,893b

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 11 t/m 14 (renovatievragen)
b. Predictors: (Constant), KSI-score

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

7,271

,875

KSI-score

-,003

,018

t

-,033

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 11 t/m 14 (renovatievragen)
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Sig.
8,309

,000

-,137

,893

15. Aantal opleverpunten bij oplevering
Variables Entered/Removeda
Variables
Model

Variables Entered

1

KSI-scoreb

Removed

Method
. Enter

a. Dependent Variable: 15. v9_v20_Zou u kunnen aangeven
hoeveel gebreken de woning had op het moment van
opleveren?
b. All requested variables entered.
Model Summary
Std. Error of the
Model

R

1

R Square

,465a

Adjusted R Square

,216

Estimate
,38372626079217

,167

9

a. Predictors: (Constant), KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,649

1

,649

Residual

2,356

16

,147

Total

3,005

17

F
4,406

a. Dependent Variable: 15. v9_v20_Zou u kunnen aangeven hoeveel gebreken de woning had op het
moment van opleveren?
b. Predictors: (Constant), KSI-score
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Sig.
,052b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

Coefficients
Beta

(Constant)

2,675

,306

KSI-score

-,014

,006

t

-,465

Sig.
8,733

,000

-2,099

,052

a. Dependent Variable: 15. v9_v20_Zou u kunnen aangeven hoeveel gebreken de woning had op het moment
van opleveren?
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Bijlage 9: KSI en projectomvang versus prestaties op tijd, geld en kwaliteit
Om te onderzoeken of er een causaal verband bestaat tussen de KSI-score en de
projectomvang en de prestaties op tijd, geld en kwaliteit is een regressieanalyse uitgevoerd.
De regressieanalyse onderzoekt of er een causaal verband (invloed) is van een schaal op een
andere schaal. Oftewel, de KSI-score van ieder koppel (opdrachtgever en bouwer) en de
projectomvang op de ene schaal, en de prestatie (tijd, geld of kwaliteit) op de andere schaal.
Onderzocht wordt wat de invloed van de KSI-score van het koppel en de projectomvang is
op de prestaties. De richting van de hypothese is gegeven bij het uitvoeren van de
regressieanalyse. De hypothesen zijn daarom één-zijdig getoetst. De alternatieve hypothese
stelt dat het een positief verband betreft (en dus geen negatief). De 95%
betrouwbaarheidsinterval is toegepast om te bepalen of de nul hypothese moet worden
verworpen en de alternatieve hypothese moeten aannemen. De hypothese die per tijd, geld
en kwaliteit aspect door middel van een regressieanalyse getoetst is, is als volgt
gedefinieerd:
-

H0 (nul hypothese):
Er is geen (of een negatief) verband tussen de KSI-score en de projectomvang en de
prestaties op de aspecten tijd, geld en kwaliteit (van de dienstverlening en de
kwaliteit van de woning).

-

H1 (alternatieve hypothese)
Er is een positief verband tussen de KSI-score en de projectomvang en de prestaties
op de aspecten tijd, geld en kwaliteit (van de dienstverlening en de kwaliteit van de
woning).

De ‘Variable Entered/Removed’ tabel geeft aan welke variabelen zijn meegenomen. In het
model zit de variabele KSI-score. De afhankelijke variabele staat onder de tabel.
De ‘model summary’ geeft een samenvatting van het effect/invloed van het complete
model (dus de onafhankelijke variabele) op de afhankelijke variabele. In dit geval zijn er
twee afhankelijke variabelen, namelijk de KSI-score en projectomvang). Uit de model
summary valt af te lezen in hoeverre de onafhankelijke variabelen correleert met de
afhankelijke variabelen.
De ‘ANOVA’ tabel geeft aan of het model significant is. Als de significantiewaarde minder is
dan het 0.05 significantieniveau dan is met 95% zekerheid te zeggen dat het model ‘iets’
verklaard.
De ‘coefficients’ tabel geeft de invloed van de onafhankelijken variabele weer. De KSI-score
en de projectomvang zijn de onafhankelijke variabele. Als de significantiewaarde kleiner is
dan het 0.05 significantieniveau, wordt de H0 verworpen en de H1 aangenomen. Het model
verklaart of er wel of geen verband tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen.
De onafhankelijke variabele heeft dan een positieve invloed op de afhankelijke variabele. Er
is onderscheid gemaakt tussen nieuwbouwprojecten en onderhoud-/renovatieprojecten.
Nieuwbouwprojecten
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1. Tijd (doorlooptijd (%))
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

Method

BPP_Prj_Wonin

. Enter

gen, KSI-scoreb
a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R
,475a

1

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,226

,106

20,68834%

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

1620,663

2

810,331

Residual

5564,099

13

428,008

Total

7184,762

15

a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score

Coefficientsa
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F
1,893

Sig.
,190b

Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

74,950

17,983

KSI-score

,454

,373

BPP_Prj_Woningen

,084

,194

a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))
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Coefficients
Beta

t

Sig.

4,168

,001

,379

1,217

,245

,135

,432

,673

2. Geld (%)
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb
a. Dependent Variable: Geld (%)
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R
,567a

1

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,321

,208

6,60599%

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

248,089

2

124,045

Residual

523,669

12

43,639

Total

771,758

14

a. Dependent Variable: Geld (%)
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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F
2,843

Sig.
,098b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

111,505

5,754

KSI-score

-,152

,114

BPP_Prj_Woningen

-,056

,062

a. Dependent Variable: Geld (%)
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Coefficients
Beta

t

Sig.

19,378

,000

-,382

-1,338

,206

-,258

-,906

,383

3. Totaaloordeel algemene organisatie
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 3. v1_Wat is uw totaal oordeel over
de kwaliteit van de algemene organisatie uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,701a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,491

1,25559146517

,364

0856

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

12,189

2

6,095

Residual

12,612

8

1,577

Total

24,801

10

F
3,866

a. Dependent Variable: 3. v1_Wat is uw totaal oordeel over de kwaliteit van de algemene
organisatie uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Sig.
,067b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,459

1,199

KSI-score

,009

,022

-,034

,012

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

6,223

,000

,106

,390

,707

-,734

-2,696

,027

a. Dependent Variable: 3. v1_Wat is uw totaal oordeel over de kwaliteit van de algemene organisatie
uitgedrukt in een rapportcijfer?
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4. Totaaloordeel over de oriëntatiefase
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 4. v2_Wat is uw totaaloordeel over
de oriëntatiefase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,509a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,259

,931649486482

,048

880

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

2,127

2

1,063

Residual

6,076

7

,868

Total

8,203

9

F

Sig.

1,225

a. Dependent Variable: 4. v2_Wat is uw totaaloordeel over de oriëntatiefase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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,350b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,248

,892

KSI-score

-,028

,019

,014

,011

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

8,130

,000

-,571

-1,482

,182

,470

1,219

,262

a. Dependent Variable: 4. v2_Wat is uw totaaloordeel over de oriëntatiefase uitgedrukt in een rapportcijfer?
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5. Totaaloordeel over de bouwfase
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 5. v3_Wat is uw totaal oordeel over
de bouwfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,659a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,434

,746597908943

,273

990

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

2,994

2

1,497

Residual

3,902

7

,557

Total

6,896

9

F
2,686

a. Dependent Variable: 5. v3_Wat is uw totaal oordeel over de bouwfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Sig.
,136b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,133

,714

KSI-score

-,026

,015

,020

,009

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

9,984

,000

-,597

-1,772

,120

,744

2,211

,063

a. Dependent Variable: 5. v3_Wat is uw totaal oordeel over de bouwfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
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6. Totaaloordeel over de kwaliteit van de sanitair showroom
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 6. v4_Wat is uw totaaloordeel over
de kwaliteit van de sanitair showroom uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

R Square

,152a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,023

1,06118820410

-,368

5211

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,133

2

,067

Residual

5,631

5

1,126

Total

5,764

7

F

Sig.
,059

,943b

a. Dependent Variable: 6. v4_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de sanitair showroom
uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,381

1,037

KSI-score

-,009

,027

,005

,017

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

7,119

,001

-,205

-,327

,757

,193

,307

,771

a. Dependent Variable: 6. v4_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de sanitair showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?
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7. Totaaloordeel over de kwaliteit van de keuken showroom
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 7. v5_Wat is uw totaaloordeel over
de kwaliteit van de keuken showroom uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

R Square

,407a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,166

1,82112052213

-,168

6836

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

3,293

2

1,646

Residual

16,582

5

3,316

Total

19,875

7

F

Sig.
,496

,636b

a. Dependent Variable: 7. v5_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de keuken showroom
uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

10,156

1,779

KSI-score

-,041

,046

,009

,029

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

5,708

,002

-,516

-,890

,414

,183

,316

,765

a. Dependent Variable: 7. v5_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de keuken showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?
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8. Totaaloordeel over de kwaliteit van de tegel showroom
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 8. v6_Wat is uw totaaloordeel over
de kwaliteit van de tegel showroom uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

R Square

,156a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,024

,855193467507

-,366

293

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,091

2

,046

Residual

3,657

5

,731

Total

3,748

7

F

Sig.
,062

a. Dependent Variable: 8. v6_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de tegel showroom
uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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,940b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,695

,836

KSI-score

,007

,021

-,004

,014

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

9,210

,000

,209

,333

,753

-,200

-,319

,762

a. Dependent Variable: 8. v6_Wat is uw totaaloordeel over de kwaliteit van de tegel showroom uitgedrukt in
een rapportcijfer?
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9. Totaalordeel kwaliteit werkzaamheden (vaktechniek)
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 9. v7_de kwaliteit van de
uitgevoerde werkzaamheden (vaktechniek)
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,568a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,323

,998516455947

,153

019

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

3,798

2

1,899

Residual

7,976

8

,997

11,774

10

Total

F

Sig.

1,905

a. Dependent Variable: 9. v7_de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden (vaktechniek)
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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,211b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,077

,953

KSI-score

,016

,018

-,019

,010

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t
7,424

,000

,287

,912

,388

-,610

-1,942

,088

a. Dependent Variable: 9. v7_de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden (vaktechniek)
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Sig.

10. Totaaloordeel kwaliteit dienstverlening (vakmensen)
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 10. v10_v20_de kwaliteit van de
dienstverlening
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,487a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,238

1,12410307342

,047

8480

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

3,149

2

1,575

Residual

10,109

8

1,264

Total

13,258

10

a. Dependent Variable: 10. v10_v20_de kwaliteit van de dienstverlening
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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F
1,246

Sig.
,338b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,364

1,073

KSI-score

,009

,020

-,018

,011

BPP_Prj_Woningen

Coefficients

a. Dependent Variable: 10. v10_v20_de kwaliteit van de dienstverlening
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Beta

t

Sig.

6,863

,000

,145

,435

,675

-,523

-1,570

,155

11. Totaal oordeel over de oplever/nazorgfase
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 11. v8_Wat is uw totaal oordeel
over de oplever/nazorgfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,369a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,136

1,86196267930

-,080

9527

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

4,370

2

2,185

Residual

27,735

8

3,467

Total

32,105

10

F

Sig.
,630

,557b

a. Dependent Variable: 11. v8_Wat is uw totaal oordeel over de oplever/nazorgfase uitgedrukt in
een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,630

1,777

KSI-score

-,013

,033

BPP_Prj_Woningen

-,015

,018

Coefficients
Beta

t

Sig.

4,293

,003

-,143

-,403

,697

-,290

-,818

,437

a. Dependent Variable: 11. v8_Wat is uw totaal oordeel over de oplever/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
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Overall 3 t/m 11
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 3 t/m 11
(nieuwbouwvragen)
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,274a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,075

1,31623003924

-,156

1181

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

1,124

2

,562

Residual

13,860

8

1,732

Total

14,984

10

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 3 t/m 11 (nieuwbouwvragen)
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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F

Sig.
,324

,732b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,510

1,256

KSI-score

,000

,023

-,010

,013

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 3 t/m 11 (nieuwbouwvragen)
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t

Sig.

5,977

,000

-,004

-,010

,992

-,273

-,742

,479

12. Tevreden prijs/kwaliteit verhouding van de woning (koop)
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 12. v11_v22Hoe tevreden bent u
over de prijs/kwaliteit verhouding van de woning?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,519a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,270

1,63595193766

,026

4326

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

5,931

2

2,966

Residual

16,058

6

2,676

Total

21,989

8

F
1,108

Sig.
,389b

a. Dependent Variable: 12. v11_v22Hoe tevreden bent u over de prijs/kwaliteit verhouding van de
woning?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,968

1,659

KSI-score

,006

,031

-,034

,023

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

4,804

,003

,074

,200

,848

-,540

-1,455

,196

a. Dependent Variable: 12. v11_v22Hoe tevreden bent u over de prijs/kwaliteit verhouding van de woning?
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13. Tevredenheid prijs/kwaliteit verhouding woning (huur)
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 13. v24_Welk rapportcijfer geeft u
de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woning?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,999a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,998

,074168516526

,994

457

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

2,622

2

1,311

,006

1

,006

2,628

3

F
238,334

Sig.
,046b

a. Dependent Variable: 13. v24_Welk rapportcijfer geeft u de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van
de woning?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,660

,127

KSI-score

-,003

,002

BPP_Prj_Woningen

-,019

,001

Coefficients
Beta

t

Sig.

60,229

,011

-,067

-1,414

,392

-,980

-20,770

,031

a. Dependent Variable: 13. v24_Welk rapportcijfer geeft u de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woning?
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14. Tevredenheid kwaliteit woning bij opleveren
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 14. v12_v21_de kwaliteit van het
geleverde pand (woning)?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,998a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,997

,105225018427

,991

790

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression
Residual
Total

df

Mean Square

3,676

2

1,838

,011

1

,011

3,688

3

F
166,019

a. Dependent Variable: 14. v12_v21_de kwaliteit van het geleverde pand (woning)?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Sig.
,055b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

8,802

,182

KSI-score

-,054

,003

,024

,002

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t
48,296

,013

-1,047

-17,128

,037

,805

13,168

,048

a. Dependent Variable: 14. v12_v21_de kwaliteit van het geleverde pand (woning)?
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Sig.

15. Tevredenheid over de woning 9 maanden na oplevering

Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 15. v23_Wat is uw totaaloordeel
over de woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,744a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,553

,712485082622

,441

558

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

5,023

2

2,512

Residual

4,061

8

,508

Total

9,084

10

F
4,948

a. Dependent Variable: 15. v23_Wat is uw totaaloordeel over de woning uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Sig.
,040b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

8,954

,680

KSI-score

-,007

,013

BPP_Prj_Woningen

-,019

,007

Coefficients
Beta

t

Sig.

13,165

,000

-,134

-,526

,613

-,682

-2,673

,028

a. Dependent Variable: 15. v23_Wat is uw totaaloordeel over de woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
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Overall 12 t/m 15
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 12 t/m
15 (nieuwbouwvragen)
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,636a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,405

,783964417609

,256

348

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

3,344

2

1,672

Residual

4,917

8

,615

Total

8,260

10

F

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 12 t/m 15 (nieuwbouwvragen)
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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2,720

Sig.
,126b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

8,272

,748

KSI-score

-,008

,014

BPP_Prj_Woningen

-,015

,008

Coefficients
Beta

t
11,053

,000

-,168

-,571

,584

-,553

-1,878

,097

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 12 t/m 15 (nieuwbouwvragen)
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Sig.

16. Aantal opleverpunten bij oplevering
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 16. v9_v20_Zou u kunnen
aangeven hoeveel gebreken de woning had op het
moment van opleveren?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

R Square

,725a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,526

,257136152495

,368

374

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

,441

2

,220

Residual

,397

6

,066

Total

,837

8

F
3,333

Sig.
,106b

a. Dependent Variable: 16. v9_v20_Zou u kunnen aangeven hoeveel gebreken de woning had op
het moment van opleveren?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

1,966

,261

KSI-score

,010

,005

-,008

,004

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

7,542

,000

,637

2,131

,077

-,627

-2,098

,081

a. Dependent Variable: 16. v9_v20_Zou u kunnen aangeven hoeveel gebreken de woning had op het moment
van opleveren?
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Onderhouds- en renovatieprojecten
1. Tijd (doorlooptijd (%))
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

Method

BPP_Prj_Wonin

. Enter

gen, KSI-scoreb
a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R
,717a

1

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,514

,406

40,00030%

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

15227,644

2

7613,822

Residual

14400,219

9

1600,024

Total

29627,863

11

a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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F
4,759

Sig.
,039b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

-61,142

96,445

KSI-score

3,024

1,274

,036

,237

BPP_Prj_Woningen

a. Dependent Variable: Tijd (doorlooptijd (%))
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Coefficients
Beta

t

Sig.
-,634

,542

,748

2,374

,042

,048

,152

,882

2. Geld (%)
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb
a. Dependent Variable: Geld (%)
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R
,353a

1

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,125

-,094

17,38805%

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

344,540

2

172,270

Residual

2418,754

8

302,344

Total

2763,294

10

a. Dependent Variable: Geld (%)
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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F

Sig.
,570

,587b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

91,584

62,954

KSI-score

-,198

,760

,054

,158

BPP_Prj_Woningen
a. Dependent Variable: Geld (%)
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Coefficients
Beta

t

Sig.

1,455

,184

-,159

-,260

,801

,209

,343

,741

3. Totaaloordeel algemene organisatie
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 3. v13_Wat is uw totaaloordeel
over de algemene organisatie uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,397a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,157

,581839830359

,052

844

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

1,011

2

,505

Residual

5,417

16

,339

Total

6,428

18

F
1,493

Sig.
,254b

a. Dependent Variable: 3. v13_Wat is uw totaaloordeel over de algemene organisatie uitgedrukt in
een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

6,130

,494

KSI-score

,016

,010

BPP_Prj_Woningen

,001

,002

Coefficients
Beta

t

Sig.

12,405

,000

,370

1,563

,138

,079

,334

,742

a. Dependent Variable: 3. v13_Wat is uw totaaloordeel over de algemene organisatie uitgedrukt in een
rapportcijfer?

- 451 -

4. Totaaloordeel warme opname
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 4. v14_Wat is uw totaal oordeel
over de warme opname uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,465a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,216

,554349564291

,112

923

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

1,272

2

,636

Residual

4,610

15

,307

Total

5,882

17

F
2,070

Sig.
,161b

a. Dependent Variable: 4. v14_Wat is uw totaal oordeel over de warme opname uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

8,270

,506

KSI-score

-,020

,010

,001

,002

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

16,331

,000

-,472

-2,031

,060

,057

,247

,808

a. Dependent Variable: 4. v14_Wat is uw totaal oordeel over de warme opname uitgedrukt in een rapportcijfer?
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5. Totaaloordeel modelwoning
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 5. v15_Wat is uw totaal oordeel
over de modelwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,193a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,037

,452470905203

-,100

531

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,111

2

,056

Residual

2,866

14

,205

Total

2,977

16

F

Sig.
,272

,766b

a. Dependent Variable: 5. v15_Wat is uw totaal oordeel over de modelwoning uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,348

,435

KSI-score

-,002

,008

,001

,002

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

16,896

,000

-,074

-,278

,785

,190

,717

,485

a. Dependent Variable: 5. v15_Wat is uw totaal oordeel over de modelwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?
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6. Totaaloordeel wisselwoning
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 6. v16_Wat is uw totaal oordeel
over de wisselwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,687a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,472

2,50047233910

,296

2291

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

33,511

2

16,755

Residual

37,514

6

6,252

Total

71,025

8

F
2,680

Sig.
,147b

a. Dependent Variable: 6. v16_Wat is uw totaal oordeel over de wisselwoning uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,872

3,795

KSI-score

-,103

,053

,023

,018

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

2,074

,083

-,572

-1,929

,102

,387

1,304

,240

a. Dependent Variable: 6. v16_Wat is uw totaal oordeel over de wisselwoning uitgedrukt in een rapportcijfer?
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7. Totaaloordeel over de uitvoeringsfase
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 7. v17_Wat is uw totaal oordeel
over de uitvoeringsfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,279a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,078

,712126025056

-,038

230

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,684

2

,342

Residual

8,114

16

,507

Total

8,798

18

F

Sig.
,674

,523b

a. Dependent Variable: 7. v17_Wat is uw totaal oordeel over de uitvoeringsfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score

- 458 -

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

6,375

,605

KSI-score

,012

,012

BPP_Prj_Woningen

,001

,003

Coefficients
Beta

t

Sig.

10,541

,000

,236

,954

,354

,102

,410

,687

a. Dependent Variable: 7. v17_Wat is uw totaal oordeel over de uitvoeringsfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
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8. Totaaloordeel kwaliteit werkzaamheden (vaktechniek)
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 8. v19_Wat is uw totaal oordeel
over de uitgevoerde werkzaamheden (vakmanschap)?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,182a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,033

1,12012730718

-,088

2251

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,685

2

,342

Residual

20,075

16

1,255

Total

20,760

18

F

Sig.
,273

a. Dependent Variable: 8. v19_Wat is uw totaal oordeel over de uitgevoerde werkzaamheden
(vakmanschap)?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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,765b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,262

,951

KSI-score

,012

,019

-,002

,005

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

7,634

,000

,163

,643

,529

-,129

-,509

,617

a. Dependent Variable: 8. v19_Wat is uw totaal oordeel over de uitgevoerde werkzaamheden (vakmanschap)?
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9. Totaalooordeel kwaliteit dienstverlening (vakmensen)
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 9. v10_v20_de kwaliteit van de
dienstverlening (copy)
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

1,000a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

1,000

.

.

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

F

Regression

,500

2

,250

Residual

,000

0

.

Total

,500

2

a. Dependent Variable: 9. v10_v20_de kwaliteit van de dienstverlening (copy)
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Sig.
.

.b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

9,030

,000

KSI-score

-,026

,000

BPP_Prj_Woningen

-,006

,000

Coefficients
Beta

a. Dependent Variable: 9. v10_v20_de kwaliteit van de dienstverlening (copy)
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t

Sig.
.

.

-1,418

.

.

-,643

.

.

10. Totaaloordeel over de oplever/nazorgfase
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 10. v18_Wat is uw totaal oordeel
over de oplever-/nazorgfase uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,178a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,032

1,25384379369

-,089

9719

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,827

2

,414

Residual

25,154

16

1,572

Total

25,981

18

F

Sig.
,263

,772b

a. Dependent Variable: 10. v18_Wat is uw totaal oordeel over de oplever-/nazorgfase uitgedrukt in
een rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

6,887

1,065

KSI-score

,010

,022

-,003

,005

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

6,468

,000

,121

,476

,641

-,164

-,647

,527

a. Dependent Variable: 10. v18_Wat is uw totaal oordeel over de oplever-/nazorgfase uitgedrukt in een
rapportcijfer?
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Overall 3 t/m 10
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: Overall, gemiddelde 3. t/m 10
(renovatievragen)
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,141a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,020

,836136470003

-,103

751

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,228

2

,114

Residual

11,186

16

,699

Total

11,414

18

a. Dependent Variable: Overall, gemiddelde 3. t/m 10 (renovatievragen)
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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F

Sig.
,163

,851b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,582

,710

KSI-score

-,008

,014

,000

,003

BPP_Prj_Woningen

Coefficients

a. Dependent Variable: Overall, gemiddelde 3. t/m 10 (renovatievragen)
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Beta

t

Sig.

10,678

,000

-,143

-,562

,582

,010

,040

,969

11. Tevredenheid prijs/kwaliteit verhouding woning (huur) bij opleveren
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 11. v11_v22Hoe tevreden bent u
over de prijs/kwaliteit verhouding van de woning?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,301a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,091

,987988653950

-,023

653

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

1,557

2

,778

Residual

15,618

16

,976

Total

17,175

18

F

Sig.
,798

,468b

a. Dependent Variable: 11. v11_v22Hoe tevreden bent u over de prijs/kwaliteit verhouding van de
woning?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

8,326

,839

KSI-score

-,006

,017

BPP_Prj_Woningen

-,004

,004

Coefficients
Beta

t

Sig.

9,923

,000

-,093

-,380

,709

-,264

-1,075

,298

a. Dependent Variable: 11. v11_v22Hoe tevreden bent u over de prijs/kwaliteit verhouding van de woning?
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12. Tevredenheid prijs/kwaliteit verhouding woning (huur) na 9 maanden
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 12. v24_Welk rapportcijfer geeft u
de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woning?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,276a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,076

,669167707223

-,056

853

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,517

2

,259

Residual

6,269

14

,448

Total

6,786

16

F

Sig.
,577

,574b

a. Dependent Variable: 12. v24_Welk rapportcijfer geeft u de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van
de woning?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

6,053

,643

KSI-score

,010

,012

-,002

,003

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t

Sig.

9,411

,000

,231

,889

,389

-,191

-,733

,476

a. Dependent Variable: 12. v24_Welk rapportcijfer geeft u de huurprijs in relatie tot de kwaliteit van de woning?
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13. Tevredenheid kwaliteit woning bij opleveren
Warnings
For models with dependent variable 13. v12_v21_de kwaliteit van het geleverde pand
(woning)?, the following variables are constants or have missing correlations: KSI-score.
They will be deleted from the analysis.

Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

genb

a. Dependent Variable: 13. v12_v21_de kwaliteit van het
geleverde pand (woning)?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,558a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,311

,735496259576

,081

689

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,733

1

,733

Residual

1,623

3

,541

Total

2,356

4

F
1,354

a. Dependent Variable: 13. v12_v21_de kwaliteit van het geleverde pand (woning)?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen
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Sig.
,329b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B
(Constant)
BPP_Prj_Woningen

Std. Error
5,263

2,204

,014

,012

Coefficients
Beta

t

,558

a. Dependent Variable: 13. v12_v21_de kwaliteit van het geleverde pand (woning)?
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Sig.

2,387

,097

1,164

,329

14. Tevredenheid over de woning 9 maanden na oplevering
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 14. v23_Wat is uw totaaloordeel
over de woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,671a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,450

,460396083759

,372

786

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares

df

Mean Square

Regression

2,430

2

1,215

Residual

2,968

14

,212

Total

5,397

16

F
5,732

a. Dependent Variable: 14. v23_Wat is uw totaaloordeel over de woning uitgedrukt in een
rapportcijfer?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Sig.
,015b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

5,944

,442

KSI-score

,027

,008

-,002

,002

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

t
13,434

,000

,671

3,346

,005

-,205

-1,025

,323

a. Dependent Variable: 14. v23_Wat is uw totaaloordeel over de woning uitgedrukt in een rapportcijfer?
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Sig.

Overall 11 t/m 14
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 11 t/m
14 (renovatievragen)
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

,356a

R Square

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,127

1,05803553774

,017

8502

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

2,596

2

1,298

Residual

17,911

16

1,119

Total

20,507

18

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 11 t/m 14 (renovatievragen)
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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F
1,159

Sig.
,339b

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

7,741

,899

KSI-score

,004

,018

-,006

,004

BPP_Prj_Woningen

Coefficients
Beta

a. Dependent Variable: Overall, Gemiddeld gezien 11 t/m 14 (renovatievragen)
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t

Sig.

8,615

,000

,056

,232

,820

-,365

-1,516

,149

15. Aantal opleverpunten bij oplevering
Variables Entered/Removeda
Variables

Variables

Entered

Removed

Model
1

BPP_Prj_Wonin

Method

. Enter

gen, KSI-scoreb

a. Dependent Variable: 15. v9_v20_Zou u kunnen
aangeven hoeveel gebreken de woning had op het
moment van opleveren?
b. All requested variables entered.
Model Summary

Model

R

1

R Square

,489a

Adjusted R

Std. Error of the

Square

Estimate

,239

,390399686138

,138

851

a. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
ANOVAa
Model
1

Sum of Squares
Regression

df

Mean Square

,718

2

,359

Residual

2,286

15

,152

Total

3,005

17

F
2,357

Sig.
,129b

a. Dependent Variable: 15. v9_v20_Zou u kunnen aangeven hoeveel gebreken de woning had op
het moment van opleveren?
b. Predictors: (Constant), BPP_Prj_Woningen, KSI-score
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Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients
Model
1

B

Std. Error

(Constant)

2,753

,332

KSI-score

-,012

,007

BPP_Prj_Woningen

-,001

,002

Coefficients
Beta

t

Sig.

8,290

,000

-,427

-1,841

,086

-,157

-,677

,509

a. Dependent Variable: 15. v9_v20_Zou u kunnen aangeven hoeveel gebreken de woning had op het moment
van opleveren?
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Samenvatting
De Nederlandse woningbouw worstelt reeds jarenlang met hoge faalkosten. Faalkosten zijn
alle kosten die gemaakt moeten worden om zaken te herstellen indien er niet volgens
specificatie is geproduceerd of om zaken die niet aan de klantverwachtingen voldoen aan te
passen. De hoogte van de faalkosten worden geschat op ca. 10-15% van de Nederlandse
bouwomzet. Het oplossen van dit falen resulteert in tijdsoverschrijdingen en
kostenoverschrijdingen van bouwprojecten. Opdrachtgevers, bouwers en leveranciers
hebben jarenlang diverse pogingen gedaan om de faalkosten omlaag te brengen, maar
waren daarin niet succesvol.
Een nadere analyse leerde dat een belangrijk gedeelte van de faalkosten ontstond tussen de
verschillende organisaties die samen het bouwproject realiseerden; dat wil zeggen door
allerlei afstemmings- en communicatieproblemen tussen de verschillende partijen. Deze
situatie kon ontstaan als gevolg van tenminste twee kenmerken van de Nederlandse
woningbouw.
Ten eerste kenmerkt de Nederlandse woningbouw zich door een hoge mate van
specialisatie zodat er voor de realisatie van elk bouwwerk vele verschillende organisaties
nodig zijn terwijl er tegelijkertijd een sterke focus lag op het optimaliseren van de ‘eigen’
prestatie. De diverse taken in het bouwproces werden verdeeld en iedere organisatie
focuste zich alleen op de taken die aan hen toegewezen waren. Vanwege het feit dat
partijen ook alleen maar voor het uitvoeren van die ‘eigen’ taken werden beloond, was er
geen enkele incentive om met ideeën te komen die er voor zouden kunnen zorgen dat
andere partijen in de bouwketen, of de bouwketen als geheel, beter zou kunnen gaan
functioneren. Eventuele tekortkomingen die niet direct bij de taakopvatting van de
betrokken organisatie behoorden, werden zoveel mogelijk doorgeschoven naar andere
partijen in de keten.
Een tweede kenmerk van de Nederlandse woningbouw betrof het feit dat organisaties vaak
voor de duur van één project samenwerkten. Doorgaans werden de verschillende
bouwpartijen voor een specifiek project geselecteerd op basis van een aanbesteding waarbij
de laagste inschrijver het werk werd gegund. De daardoor steeds wisselende
samenwerkingsverbanden maakte het lastig om projectoverschrijdend te leren van de
gemaakte fouten in voorgaande projecten. Met andere woorden, er was geen sprake van
‘lerend vermogen’ van en tussen organisaties.
Het vermoeden dat juist deze focus op het eigen werk, het ‘doorschuifgedrag’, het
selecteren op basis van prijs, het niet leren van geconstateerde problemen en het
projectgebonden samenwerken ertoe heeft bijgedragen dat de faalkosten in de bouwsector
de afgelopen jaren steeds verder zijn opgelopen leek daarom gerechtvaardigd. Het was deze
constatering die de aanleiding voor dit proefschrift vormde. De gedachte was dat alleen
door beter samen te werken in de keten (door ketensamenwerking), de voornoemde
problemen tegengegaan zouden kunnen worden en zo de faalkosten teruggedrongen
konden worden. Hierdoor zouden bouwprojecten zowel sneller, beter als goedkoper
kunnen worden gerealiseerd.
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In dit proefschrift wordt het resultaat van tien jaar onderzoek naar de toepassing van
ketensamenwerking in de Nederlandse woningbouw beschreven. Er kan worden gesteld dat
het onderwerp ketensamenwerking in de woningbouw anno 2005 grotendeels een
onbekend fenomeen was dat weinig of geen toepassingen kende. Mede gedragen door de
diepe crisis in de woningbouw kwam er in de loop van de tijd meer aandacht voor
noodzakelijke veranderingen in de bouw en daarmee voor ketensamenwerking. Helaas
bleken er in de praktijk veel misverstanden te bestaan over de inhoud van het concept
ketensamenwerking. Middels het onderhavige onderzoek en de diverse activiteiten die zijn
ontplooid om ruchtbaarheid te geven aan het onderzoek en de potentiële voordelen van
ketensamenwerking, is dit begrip verder gedefinieerd en op de kaart gezet. Tevens zijn in
het kader van het onderzoek diverse instrumenten en aanpakken ontwikkeld om
ketensamenwerking te kunnen implementeren en de bouwprestaties te kunnen meten.
De doelstelling van het onderzoek was om empirisch (dat wil zeggen op grond van harde
data) te onderzoeken of de toepassing van ketensamenwerking daadwerkelijk leidt tot
lagere kosten, een verlaging van de doorlooptijd, een betere kwaliteit van de
dienstverlening en een betere productkwaliteit dan projecten die traditioneel (niet in
ketensamenwerking) zijn uitgevoerd. Om het onderzoek een verdere focus te geven zijn er
een aantal keuzes gemaakt. Ten eerste is er gekozen om alleen naar samenwerkingen
tussen bouwondernemers en woningcorporaties te kijken. De gedachte daarbij was dat als
opdrachtgevers en bouwondernemers het concept ketensamenwerking adopteren, er
ruimte gecreëerd wordt voor toeleveranciers om op termijn ook in de keten te participeren.
In het onderhavige onderzoek zijn toeleveranciers echter buiten de scope gehouden. Ten
tweede is er voor gekozen om slechts naar twee typen bouwopgaven te kijken, namelijk de
projectmatige uitvoering van nieuwbouw enerzijds en planmatig onderhoud en renovatie
van woningen anderzijds. Ten derde is er alleen gekeken naar de prestaties op het gebied
van kosten (mate waarin binnen budget werd gepresteerd), van tijdigheid (mate waarin
projectplanning werd behaald) en kwaliteit (productkwaliteit en servicekwaliteit). Het
onderzoek richtte zich daarmee niet ‘sec’ op het reduceren van faalkosten alleen. De
faalkostenproblematiek is echter wel een belangrijke aanleiding geweest voor het
onderhavige onderzoek.
De doelgroep van het onderzoek zijn woningcorporaties, bouwers en gebruikers (de
‘woonconsumenten’). Corporaties bepalen voor een belangrijk deel de vraag naar
nieuwbouw, onderhoud en renovatie van woningen te bepalen. De mogelijkheden voor
corporaties om te investeren nemen echter af, terwijl de huisvestingsvraag onverminderd
hoog blijft. Om ondanks de afnemende investeringsruimte toch te kunnen blijven bouwen,
dienen de prijzen voor nieuwbouw, onderhoud en renovatie te dalen. Het reduceren van
faalkosten kan hierbij voor zowel corporaties alsook bouwondernemers een belangrijke rol
spelen. Indien bouwondernemers er door (faal)kostenreductie in slagen de kostprijzen te
verlagen, dan blijft het voor corporaties mogelijk opdrachten te blijven vergeven. Voor de
betrokken bouwondernemers zou dit betekenen dat er ondanks lagere prijzen, nog steeds
omzet en rendement kan worden gemaakt en projecten die in eerste instantie voor
corporaties financieel onhaalbaar bleken te zijn, alsnog financieel haalbaar worden.
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De onderzoeksvragen die beantwoord dienden te worden waren de volgende: leidt de
toepassing van ketensamenwerking in de nieuwbouw of bij onderhoud en renovatie van
woningen tot lagere kosten (ten opzichte van het budget), een lagere doorlooptijd (ten
opzichte van de planning), tot een betere kwaliteit van de dienstverlening en tot een betere
kwaliteit van de woning dan traditioneel samenwerken?
Om de relatie tussen de toepassing van ketensamenwerking en de prestaties op tijd, geld en
kwaliteit empirisch te kunnen onderzoeken was het nodig om de verschillende concepten te
concretiseren en meetbaar te maken. Hierbij is er allereerst voor gekozen om
‘bouwprojecten’ als de unit van analyse te nemen. Met andere woorden, de resultaten van
projecten uitgevoerd in ketensamenwerking werden vergeleken met de resultaten van
projecten die niet in ketensamenwerking (ofwel traditioneel) waren uitgevoerd.
Het begrip Ketensamenwerking is gedefinieerd als het systematisch, strategisch coördineren
van traditionele bedrijfsfuncties binnen bedrijven en tussen bedrijven binnen de keten, met
als doel om de lange termijn prestatie van zowel de individuele organisaties alsook de keten
als geheel te verbeteren. Om vast te kunnen stellen of projecten wel of niet in
ketensamenwerking uitgevoerd zijn, is de ketensamenwerkingsindex (KSI) ontwikkeld. Voor
het ontwikkelen van de KSI is literatuuronderzoek uitgevoerd zodat in kaart kon worden
gebracht welke activiteiten de toepassing van ketensamenwerking typeren. Middels de
ontwikkeling van de KSI is het concept ketensamenwerking niet alleen theoretisch, maar
ook praktisch verder inhoud gegeven. Ook al is het instrumentarium wellicht nog verder te
verbeteren, de concreetheid van het instrument zorgt in ieder geval voor veel meer
praktisch inzicht in wat ketensamenwerking behelst dan voor de start van het onderzoek in
de Nederlandse bouwsector aanwezig was.
Cruciale aspecten in de KSI zijn:
 Het aangaan van een lange termijn samenwerking met bouwpartners;
 Het vroegtijdig betrekken van bouwpartners in het bouwproces;
 Het integraal delen van informatie;
 Het gezamenlijk monitoren van prestaties;
 Continu verbeteren; en
 Het gebruik van een gezamenlijk incentive systeem.
Vervolgens zijn deze zes hoofdaspecten verder geconcretiseerd door voor elk aspect vijf
bouwspecifieke ‘supply chain practices’ te onderscheiden. Per hoofdaspect is in kaart
gebracht in welke mate de partijen die projecten in ketensamenwerking hadden aangemeld,
daadwerkelijk invulling hadden gegeven aan deze practices. Hiervoor kon een score tussen
de 0 - 100% worden behaald. Het omslagpunt lag daarbij op 50%. Partijen met een KSI-score
van 50% of meer werden daarbij gelabeld als partijen die tenminste begonnen waren met
de implementatie van ketensamenwerking of daarin al enige ervaring hadden opgedaan.
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Voor het onderzoek naar de geleverde prestaties op het gebied van geld, tijdigheid en
kwaliteit in de Nederlandse bouwsector, is er een meetinstrumentarium ontwikkeld om
deze prestaties op een uniforme wijze te kunnen meten. Hiervoor zijn twee varianten
gemaakt, een voor nieuwbouw en een voor onderhoud en renovatie. Met het
meetinstrument kunnen alle bouwprojecten in voornoemde categorieën worden gemeten
op de genoemde prestaties; onafhankelijk of deze in ketensamenwerking of traditioneel zijn
uitgevoerd. Door data op een uniforme wijze te verzamelen zijn de prestaties van heel
verschillende projecten toch vergelijkbaar gemaakt hetgeen een belangrijke basis voor de
empirische analyses was.
In de afgelopen jaren zijn data van 129 nieuwbouw, onderhoud- en renovatieprojecten
verzameld. Van deze projecten zijn de geleverde prestaties op tijd, geld en kwaliteit
beschikbaar gekomen voor het doel van dit onderzoek.
Op de verzamelde data zijn diverse statistische analyses uitgevoerd om de validiteit van het
meetinstrumentarium te bepalen alsook te toetsen of de geconstateerde verschillen tussen
traditioneel uitgevoerde projecten en projecten in ketensamenwerking statistisch significant
waren of niet. Om te onderzoeken of er een causaal verband bestaat tussen de KSI-score en
de prestaties op tijd, geld en kwaliteit is een enkelvoudige regressieanalyse uitgevoerd.
Hierbij is onderzocht wat de invloed van de KSI-score is op de prestaties die zijn geleverd.
Tevens is er een meervoudige regressie analyse uitgevoerd, waarbij de relatie tussen de
hoogte van de KSI-score, projectomvang en de impact die dat heeft op tijd, geld en kwaliteit,
onderzocht.
Uit het empirisch onderzoek uitgevoerd in de nieuwbouw blijkt dat:
 Ketensamenwerkingsprojecten minder afwijken van de planning dan traditioneel
uitgevoerde projecten (een zwak significant verschil);
 Zowel traditioneel uitgevoerde projecten alsook projecten die uitgevoerd zijn in
ketensamenwerking binnen het budget worden uitgevoerd;
 Traditionele projecten iets meer onder het budget uitgevoerd worden dan
ketensamenwerkingsprojecten (een niet significant verschil);
 De gemiddelde score voor de kwaliteit van de dienstverlening tussen traditioneel
uitgevoerde projecten en projecten uitgevoerd in ketensamenwerking een beperkt (niet
significant) verschil kennen;
 Er geen statistisch significant verschil is gevonden tussen kleine en grote projecten in de
nieuwbouw, noch op tijd, noch op geld, noch op kwaliteit;
 Er een statistisch zwak significante relatie is gevonden tussen de hoogte van de KSI-score
en het verschil in doorlooptijd en een statistisch significante relatie op het verschil in
geld. Wanneer de KSI-score stijgt, daalt het verschil tussen de begroting en realisatie
significant;
 Er geen significant verband gevonden is tussen de KSI-score en de prestaties op het
gebied van kwaliteit.
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Uit het empirisch onderzoek uitgevoerd in onderhoud en renovatie blijkt dat:
 Projecten die in ketensamenwerking zijn uitgevoerd, cijfermatig over de gehele linie
betere presteren dan projecten die traditioneel zijn uitgevoerd;
 Traditionele alsook projecten in ketensamenwerking de planning overschrijden;
 Traditionele projecten budgetoverschrijdingen kennen, terwijl projecten die in
ketensamenwerking zijn uitgevoerd onder het budget worden opgeleverd (een zwak
significant verschil);
 De kwaliteit van de dienstverlening van projecten die in ketensamenwerking zijn
uitgevoerd wordt hoger gewaardeerd, dan projecten die traditioneel zijn uitgevoerd
(een significant verschil);
 De kwaliteit van de woning wordt bij ketensamenwerking hoger gewaardeerd en het
aantal oplevergebreken ligt lager dan bij traditioneel uitgevoerde projecten;
 Grotere projecten (significant) beter scoren op de dimensie tijd en (zwak significant)
beter op de tevredenheid over de kwaliteit van de woning;
 Er een significante relatie is gevonden tussen de hoogte van de KSI-score en het verschil
in doorlooptijd. Hieruit blijkt dat als de KSI-score omhoog gaat, de tijd toeneemt;
 Er een significante relatie bestaat tussen de hoogte van de KSI-score, de omvang van
projecten en de kwaliteit van de woning (het aantal opleverpunten). Hoe hoger de KSIscore hoe lager het aantal opleverpunten.
Middels het onderzoek waarover in dit proefschrift verslag wordt gedaan zijn er voor het
eerst harde data uit de Nederlandse bouwpraktijk verzameld, waaruit blijkt dat de
toepassing van ketensamenwerking op een aantal dimensies van tijd, geld en kwaliteit leidt
tot betere prestaties vergeleken met traditioneel uitgevoerde projecten. Hoewel lang niet
alle verbanden die op grond van de theorie waren verwacht ook daadwerkelijk zijn
aangetoond, zijn deze eerste resultaten bemoedigend te noemen. Ketensamenwerking lijkt
de potentie te hebben om de reeds jarenlang bestaande problemen in de bouw te
bestrijden. Tegelijkertijd is er ook reden voor voorzichtigheid. De verzamelde resultaten zijn
niet zodanig eenduidig dat het volledig invulling geeft aan een van de belangrijke
doelstellingen van dit proefschrift, te weten: met behulp van harde data de bouwsector in
beweging brengen.
Geconcludeerd kan worden dat het implementeren van nieuwe (samenwerkings)concepten
tijd heeft nodig. Op zich is dat geen verassing, dat geldt voor veel meer nieuwe producten
en concepten. Het is zeer bemoedigend dat de afgelopen jaren steeds meer corporaties en
bouwondernemers met ketensamenwerking aan de slag zijn gegaan. Hierdoor zijn er de
afgelopen jaren steeds meer resultaten beschikbaar gekomen omtrent de waarde van
ketensamenwerking. Dit heeft er mede toe bijgedragen dat de scepsis die de sector ten tijde
van de start van het onderhavig onderzoek had, in de loop van de tijd is afgenomen.
De resultaten uit dit onderzoek zijn een moment opname. Het is daarbij van groot belang
om in de nabije toekomst herhaalonderzoeken uit te voeren om in kaart te brengen of
partijen die de principes van ketensamenwerking toepassen inmiddels in staat zijn gebleken
significant betere prestaties te laten zien op alle dimensies van tijd, geld en kwaliteit, niet
alleen in de nieuwbouw maar ook in onderhoud en renovatie van woningen.
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Summary
The Dutch residential building industry has struggled with high ‘failure costs’ for years.
Failure costs (in Dutch: ‘faalkosten’) are defined as all costs that have to be made to recover
any expenditures that do not comply with the predefined client specifications and/or
expectations. Failure cost are estimated to cover roughly 10-15% of the total revenues of
the Dutch construction industry. The effort and expenses needed to recover these failure
costs results in time and budget overruns of construction projects. Clients, contractors and
suppliers have made several attempts to reduce these high failure costs, unfortunately
without any real results.
Analysis reveals that a substantial part of these failure cost arise in the interfaces between
organisations that collaborate to realise a construction project; meaning all problems
concerned with the alignment of activities and the miscommunication between the parties.
In general, two characteristics of the Dutch residential building industry can be distinguished
that are causing most of the problems between these interfaces.
The first characteristic of the Dutch residential building industry is the high number of
specialized parties involved in a construction project, all focussed on optimising their ‘own’,
individual performances. The construction industry is characterised by the clear separation
of activities, whereby each party is focussed on its own dedicated task. There is absolute no
incentive to launch new ideas that could help another party or to improve the supply chain
as a whole, due to the fact that each party is solely rewarded for the execution of their own
tasks. Any defects or shortcomings that do not directly belong to the responsibility of one
particular party will therefore quickly be transferred to another party in the chain.
The second characteristic of the Dutch residential building industry is the fact that parties
often collaborate for the duration of one single project only. Usually, the selection of parties
through a one-off approach often happens by a tendering process with lowest price as the
most important criterion. The ever changing composition of parties within a construction
chain makes it hard to jointly learn from mistakes made in previous projects. In other words,
no learning curve exists from an inter-organisational perspective.
The general perception is that failure costs have increased in the last couple of years due to
the fact that all parties are solely focussed on their individual activities, there exists a
behaviour of lack of joint responsibility, tendering processes are based on lowest price, no
lessons are learned from identified problems in previous projects, and the composition of
parties is always changing. This general perception was the main reason for starting this
research and writing this thesis. The underlying idea is that a better collaboration between
the parties in the chain, also called supply chain collaboration (in Dutch:
‘ketensamenwerking’), could reduce the problems mentioned above, resulting in a
reduction of failure costs so that construction projects will be realised faster, better and at
lower cost.
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The findings of ten years of research into the application of supply chain collaboration in the
Dutch residential building industry is described in this thesis. It can be said that supply chain
collaboration was an unknown phenomenon for the general public in construction back in
the year 2005. Moreover, supply chain collaboration was hardly applied in the execution of
construction projects. The necessary changes within the Dutch residential building industry
and the application of supply chain collaboration received more attention due to changing
demands caused by economic developments. Unfortunately, many misconceptions appear
to exist in practice about what the real meaning of supply chain collaboration is. As part of
this research, various activities have been organised to inform the parties active in the
Dutch construction industry about the subject and the potential benefits of supply chain
collaboration, which also resulted in more awareness about the purpose of this research.
Also, several instruments and protocols have been developed to assist with implementation
of supply chain collaboration in practice and to benchmark the performance of the chain.
The goal of the research is to investigate empirically (i.e. on the basis of hard data) whether
the application of supply chain collaboration indeed leads to lower costs, reduction of lead
time, a better service quality and a better product in relation to projects executed in a
traditional manner (i.e. without supply chain collaboration). Several choices have been
made to retain the focus of the research. First of all, only the collaboration between a
contractor and a client (housing association) has been investigated. The underlying idea was
that the other participants of the chain would follow (also participate in the supply chain
collaboration) once the client and contractor have adopted the concepts of supply chain
collaboration. Nevertheless, the other participants (e.g. suppliers) are kept outside the
scope of this research. Secondly, only two types of construction projects have been
analysed, namely the project-based execution of new housing development projects on the
one hand, and the plan-based maintenance and renovation of houses on the other hand.
Thirdly, only performances regarding the following dimensions have been analysed: costs
(the extent to which is performed within the budget), timeliness (the extent to which the
project was executed within the planning), and quality (both product quality and service
quality). It should be mentioned that the research itself is not solely focussed on the
reduction of failure costs alone. The failure costs problem however, is in fact one of the
trigger points for executing this research.
The target group of this research are housing associations, contractors, and users
(residents). Housing associations determine to a large extent the demand for residential
buildings, hereby referring to either new development or renovation and maintenance
projects. At the same time, the investment possibilities for the housing associations are
decreasing, while the demand for housing remains high. In order to continue building
activities, in spite of the decline in investment opportunities, prices for new development,
maintenance and renovation projects must be reduced. The reduction of failure costs by
both housing associations and contractors plays an important role in obtaining this
reduction. It is believed that the demand for new residences by housing associations will
continue to last if contractors succeed to reduce cost prices by the elimination of failure
costs. This means that projects that are initially considered financially unfeasible for housing
associations, will eventually be financially viable. At the same time, the contractors can
retain their turnover and profits, despite of the lower prices.
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The following research question had to be answered: does the application of supply chain
collaboration by the construction of new development or the renovation and maintenance
of houses lead to lower costs (in relation to the budget), a reduction in lead time (in relation
to the planning), a higher service quality level and a higher product quality compared to the
traditional way of working?
Several concepts had to be made more concrete and measurable in order to empirically
investigate the changes in the performance on the dimensions time, budget and quality by
applying the principles of supply chain collaboration. The ‘construction projects’ are set to
be the unit of the analysis. In other words, the performance of projects executed in supply
chain collaboration are compared to the performance of projects that are executed
traditionally (not executed in supply chain collaboration).
Het term supply chain collaboration is defined as the systematic and strategic coordination
of traditional business functions within companies and between the companies of a chain,
with the goal to improve the long-term performance of both the individual organisations
and the chain. The ketensamenwerkingsindex (KSI-) has been developed to determine
whether or not a project is executed in supply chain collaboration. For the development of
the KSI-, a literature study was executed to map all activities that characterise supply chain
collaboration. The development of the KSI-has contributed, not only theoretically, but also
in a practical way to the concept of supply chain collaboration. Even though the instrument
should be further improved, it provides more practical insights in what supply chain
collaboration entails compared to what was known about this topic in the Dutch
construction industry before the start of this research.
The six crucial aspect of the KSI-are:
 Entering into a strategic long-term collaboration with construction partners;
 Early involvement of parties in the construction process;
 Integral sharing of information;
 Collectively monitoring of performances;
 Continuous improvement; and
 The use of a joint incentive system.
Subsequently, these six aspects are further broken down by five specific ‘supply chain
practices’ per aspect. The extent to which each party, that predicate to execute construction
projects in supply chain collaboration, actually meet these aspects is mapped on the basis of
these aspects. A score between 0 - 100% could be obtained for each aspect. The turning
point is set at 50%, meaning that a party with a KSI-score of more than 50% is labelled as a
party that has at least started with the implementation of supply chain collaboration or
have at least already gained some experience with it.
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A measurement instrument has been developed to uniformly analyse the delivered
performance in the Dutch construction industry on the dimensions time, budget and quality.
Two variants of the instrument have been made, one for new development projects and
one for maintenance and renovation projects. All construction projects can be analysed by
this instrument in the mentioned categories; independent from whether these projects are
executed in supply chain collaboration or not (i.e. executed in a traditional manner).
The measurement instrument, enabling the uniform collection of data, has made the
performances of several projects comparable, which is considered important for doing the
empirical research.
The data of 129 new development, renovation and maintenance project have been
collected over the past few years. The project performances on the dimensions time, budget
and quality have been made available for the purpose of this research.
The collected data has been exposed to several statistical analysis in order to test two
things. First of all, the validity of the measurement instrument could be evaluated. Secondly,
the data were used to test whether the observed differences between projects executed in
supply chain collaboration and in a traditional manner are statistically significant. A simple
linear regression analysis was executed to investigate whether there exists a causal
relationship between the KSI-score and the performances on the dimensions time, budget
and quality. The influence of the height of the KSI-score on the delivered performances is
hereby analysed. Also, a multiple regression analysis was executed in which the relationship
between the height of the KSI-score and the project size were analysed in relation to the
performance on the dimensions time, budget and quality.
The main (general) findings of the empirical research are (for new development projects):
 Projects executed in supply chain collaboration deviate less from the planning than
traditionally executed projects (difference is weakly significant);
 Both traditionally executed projects and projects executed in supply chain collaboration
are executed within the budget;
 Traditionally executed projects perform (slightly) more often within the budget
compared to projects executed in supply chain collaboration (difference is not
significant);
 Only a limited difference (not significant) exists between traditionally executed projects
and projects executed in supply chain collaboration in the average score of the service
quality;
 No statistical significant difference is found between small and large projects by new
development projects, neither on the dimensions time, budget or quality;
 A weakly significance relationship is found in the height of the KSI-score and the lead
time. A significance relationship is found in the height of the KSI-score and difference in
budget. When the KSI-score increases, the difference between the budget and the actual
costs of the realisation decreases significantly;
 No significant difference is found between the KSI-score and the quality performance.
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The main (general) findings of the empirical research are (for renovation and maintenance
projects):
 Projects executed in supply chain collaboration perform better, numerically on all
dimensions, than traditionally executed projects;
 Both traditional projects and projects executed in supply chain collaboration exceed the
planning;
 Traditionally executed projects face budget overruns, while projects executed in supply
chain collaboration are more often completed within the budget (difference is weakly
significant);
 The quality of the service is more highly valued by projects executed in supply chain
collaboration than by traditionally executed projects (difference is significant);
 The quality of the product is more highly valued by projects executed in supply chain
collaboration than by traditionally executed projects. Also the number of delivery errors
is lower;
 Larger projects score (significantly) better on the dimensions time and (weakly
significantly) better on the dimension quality of the product;
 A significant difference is found between the height of the KSI-score and the difference
in lead time. So if the KSI-score increases, the lead time also increases;
 There exists a significant relationship between the level of the KSI-score, the project size
and the quality of the product (amount of delivery errors). The higher the KSI-score, the
less delivery errors occur.
Data from the Dutch construction industry regarding supply chain collaboration has been
collected and analysed for the first time. The findings of the analysis show that projects
executed in supply chain collaboration perform better on the dimensions time, budget and
quality as compared to projects executed in a traditional manner. These first results can be
appointed as ‘encouraging’, although not all relationships that could have been expected on
the basis of the theory can actually be found from the data. Supply chain collaboration
seems to have the potential ability to dissolve the existing problems of the construction
industry. At the same time, caution seems appropriate. The findings of this research are not
fully unequivocal towards the main goal of this research, namely transforming the
construction industry by using explanatory data.
It can be concluded that the implementation of the new (collaboration) concepts needs
more time. This observation is no surprise on itself, it happens to many more other new
products and concepts. It is, however, very encouraging that an increasing number of
housing associations and contractors have applied supply chain collaboration by the
execution of construction projects in the last few years. As a result, more practical results
will become available.
The results of this research must be seen as a snapshot made at a certain moment in time. It
is to be recommended that similar studies will be conducted in the near future to map
whether parties that use the principles of supply chain collaboration are able to indeed
perform significantly better on the dimensions budget, time and quality. Not only by the
new development of houses, but also by the renovation and maintenance of houses.
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