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1. Bijlage 1- Procesprotocol Stam + De Koning Bouw bv

LET OP: A3 Bijlage invoeren!

Figuur 1: PROCESPROTOCOL INVOEGEN
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2. Bijlage 2- Taakomschrijvingen per afdeling
2.1 Inkoop

Figuur 2: Taakomschrijving inkoop
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2.2 Kopersbegeleiding

Figuur 3: Taakomschrijving kopersbegeleiding
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2.3 Planvoorbereiding

Figuur 4: Taakomschrijving planvoorbereiding
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2.4 Service

Figuur 5: Taakomschrijving service
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2.5 Uitvoering

Figuur 6: Taakomschrijving uitvoering
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2.6 Werkvoorbereiding

Figuur 7: Taakomschrijving werkvoorbereiding
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Bijlage 3- Financiële gegevens Stam + De Koning Bouw bv
3.1 Balans

Figuur 8: Balans van Stam + De Koning Bouw bv

3.2 Financiële gegevens
3.2.1 Liquiditeit
De Liquiditeit van een onderneming geeft aan of de onderneming op korte termijn aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen.
Current ratio geeft aan of het kort vreemd vermogen verschaffers uit de vlotende activa kunnen worden
betaald.
• Current ratio = vlottende activa / vlotte passiva
Bij een current ratio boven 1 kan het bedrijf voldoen aan zijn betalingsverplichtingen, echter het is aan te raden
dat het current ratio hoger ligt dan 1.0 tot 1.5 vanwege bijvoorbeeld slecht betalende debiteuren. Bij een
current ratio boven 1.5 is er een teveel aan liquiditeit en kan men het overschot beter op andere manieren
laten renderen.
• Berekening current ratio: €22.313.000 / €16.592.000 = 1.34
o Uitkomst berekening: Stam + De Koning Bouw bv kan aan zijn betalingsverplichtingen voldoen
aangezien het binnen de norm van 1.0 tot 1.5 ligt.
De quick ratio geeft aan of de onderneming op dit moment in staat is aan de vorderingen te voldoen.
• Quick ratio = courante activa – voorraden / kort vreemd vermogen
Bij gezonde ondernemingen ligt de quick ratio rond de 1.
• Berekening quick ratio: (€22.313.000 -0)/ €16.592.000 = 1.34
o Uitkomst quick ratio: 1.34 ligt boven 1 dus kan Stam + De Koning Bouw bv aan de vorderingen
voldoen
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3.2.2 Solvabiliteit
De solvabiliteit van de onderneming wil zeggen de mate waarin er tegenover de schulden een dekking van de
bezittingen staat.
• Solvabiliteit = eigen vermogen / vreemd vermogen
Een zo hoog mogelijke solvabiliteit geeft aan de onderneming minder afhankelijk is van geldverschaffers. De
norm ligt tussen de 20 en 50%.
• Berekening solvabiliteit: € 5.228.000 / 17.101.000 x 100% = 30.6%
o Uitkomst berekening: Stam + De Koning Bouw bv is normaal afhankelijk van geldverschaffers.
30.6% valt binnen de 20 en 50%
3.2.3 Rentabiliteit
De winstgevendheid van een bedrijf wordt uitgedrukt in rentabiliteit.
• Rentabiliteit totaal vermogen = ( netto winst + rente + belastingen) / gemiddeld totaal vermogen
• Berekening rentabiliteit totaal vermogen = (€2.567.000 + €174.000 + €884.000) / (€22.329.000 +
€21.528.000 / 2)= 16.5%.
o Uitkomst rentabiliteit totaal vermogen: over het totaal vermogen wordt 16.5 % rentabiliteit
behaald.
Daarnaast is het interessant om te kijken naar de winstgevendheid op het eigen vermogen.
• Rentabiliteit eigen vermogen = netto winst / gemiddeld eigen vermogen
Wanneer er winst wordt gemaakt over lang vreemd vermogen mag deze winst na aftrek van de kosten
overgeheveld worden naar winst over eigen vermogen. Hierbij moet het rendement wel boven het markt
rendement uitkomen.
• Berekening rentabiliteit eigen vermogen: €2.567.000 / ( €5.228.000 + €4.941.000 / 2) = 50.5%.
o Uitkomst rentabiliteit eigen vermogen: over het eigen vermogen wordt 50.5% rentabiliteit
behaald.
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Bijlage 4- Interviews
De interviews waren als volgt opgebouwd:
• Onderwerp introduceren. De gegevens van dit interview worden alleen voor dit project gebruikt.
• Zelfkennis
o Wat versta je onder consumentgericht bouwen?
o Wat is jouw visie?
• Huidige situatie
o Binnen de onderneming?
o Activiteiten onderneming?
o Eigen afdeling?
o Activiteiten afdeling?
o Werkwijze?
o Wordt er genoeg aandacht aan besteed?
o Tevreden met de huidige situatie?
• Toekomstige situatie
o Hoe denk je over de toekomstige situatie?
o Sta je open voor vernieuwing?
o Zie je nieuwe/ andere mogelijkheden?
o Op welke termijn/ manier moet dit geïntroduceerd worden?
o Nog iets toevoegen wat niet is besproken? Interview afronden.
Aandachtspunten waar rekening mee is gehouden zijn:
• Doorvragen
• Geen suggestieve indruk wekken
• Uit laten praten
• Geen genoegen nemen met onvolledige antwoorden
• Een ding tegelijk vragen

De interviews zijn opgenomen met een recorder, zodat bij het uitwerken van de interviews werd verwerkt wat
er was gezegd. De interviews zijn in spreektaal uitgewerkt, om zo de mening van de geïnterviewde duidelijk
weer te geven.
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4.1 Interview administratie
Datum: Maandag 28 maart 2011
Tijd: 13.00 uur
Wie: Roland van Gennip
Het factureren, begrotingen opstellen en prognoses maken zijn de belangrijkste activiteiten binnen de afdeling
Administratie. Wat wordt er verstaan onder consumentgericht bouwen is klantvriendelijk bouwen, zorgen dat
mensen uiteindelijk tevreden zijn. De eerste keer dat de administratie in beeld komt is bij de eerste termijn
betaling van de kopers. Duidelijke facturen, 20-25 % van de opdracht wordt gefactureerd en bij oplevering het
overige bedrag. Kopers hebben al een overzicht van de meer- en minderwerkopties, het is niet meer nodig dit
verder te specificeren op de factuur. Drie weken voor oplevering kan de laatste factuur verstuurd worden. Bij
de oplevering dient het bedrag te zijn voldaan en kan de sleutel worden overhandigd. Soms kunnen bedragen
nog veranderen tijdens het werk. Dit kan verwarring opleveren bij de koper. De factuur is verder wel duidelijk,
maar voor extra verheldering kunnen kopers bellen. Soms zitten ze er ook weleens naast, als er op de bouw
minderwerk is geregeld en ze daar bij de administratie niet van op de hoogte zijn. De communicatie via de
projectleider of direct via de uitvoerder verloopt prima. Als er iets veranderd, dan wordt het z.s.m. geregeld
met de koper. Als er financieel iets moet worden teruggestort kan dit nog wel een probleem opleveren,
meestal is alleen het rekeningnummer van de hypotheekverstrekker bekend. Uiteindelijk zijn het kleine
bedragen, en met het juiste contact met de koper komt dit goed.
Alles kan altijd beter, maar in principe gaat de facturering goed. De communicatie van buiten naar binnen gaat
ook goed. Dat was ooit wel anders. Ook het klantvriendelijk denken is een grote verbetering. Een groot verschil
is wel dat de projectadministratie nu veel complexer is, maar dat hoort erbij als je met de tijd mee gaat.
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4.2 Interview calculatie
Datum: Maandag 28 maart 2011
Tijd: 10.00 uur
Wie: Angela de Vries
De lichttoren, (lofts) te Eindhoven, was erg consumentgericht bouwen. De standaard woningbouw is natuurlijk
goedkoop omdat je alles standaard doet. Daarnaast bied je opties aan, hoe meer je aanbied, hoe meer
consument gericht je aan het bouwen bent. Dat kan heel ver gaan, maar de vraag is of je het wil. Het kost heel
veel tijd en geld. Het moet natuurlijk ook iets opleveren. Alleen, de huizenmarkt is nou zo slecht, dat je meer
moet doen om de woningen te verkopen. Als je echt een compleet huis wil in je eigen stijl, dan moet je het ook
zelf bouwen, particulier opdrachtgeverschap. Met calculeren merk je heel erg het verschil tussen standaard
bouwen en consumentgericht bouwen. Als er van de 20 woningen 19 dezelfde trappen zijn en een is afwijkend,
dan is die afwijkende vaak 2x zo duur. Eigenlijk heeft de afdeling calculatie niet als hoofdtaak het calculeren van
meer en minderwerk, dat doen ze erbij. De woningen zijn van te voren al berekend in de standaardoptie. Het
meer- minderwerk wordt meestal tussendoor gedaan, uiteindelijk kost het alleen maar tijd en geld. Alleen de
prijs van een standaard woning wordt berekend, wat een extra lichtpuntje kost zijn standaard prijzen.
Kopersbegeleiding maakt zelf een koperskeuzelijst van de wat kleinere veranderingen (lichtpunt extra, bij de
elektricien). Grotere keuzes welke worden gemaakt, zoals een aanbouw, worden wel gecalculeerd op de
afdeling. De huidige situatie is dat er weinig wordt gedaan met consument gericht bouwen op de afdeling
omdat het niet echt van toepassing is.
Als er in de toekomst meer vraag komt van kopersbegeleiding zal de afdeling daar meer op inspelen, liever niet
want tijd kost geld. In de huidige situatie zijn ze gewend om in grote getallen te denken en niet per kavel kleine
veranderingen door te rekenen. Bij grotere klussen komen ook schaalvoordelen kijken. Als een
plintenmannetje de hele dag plinten maakt is dat in verhouding goedkoper dan dat hij voor een kamertje moet
komen, spullen moet uitpakken etc.. Iets afwijkends gaat ook eerder fout. De afdeling heeft weinig met het
consumentgericht bouwen te maken.
Bij de lofts kost het veel tijd en geld, er veranderde veel omdat de kopers vaak van gedachten veranderde. Er
wordt aangegeven dat wandjes berekenen niet echt bij calculatie hoort, het gaat om het hele gebouw, dat is
ook veel leuker
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4.3 Interview directie
Datum: Maandag 28 maart 2011
Tijd: 9.00 uur
Wie: Arno van Tilburg
Bouwen aan klantvertrouwen. Doel is heel weinig opleverpunten en allemaal tevreden klanten. Als mensen een
woning kopen moeten ze hartstikke gelukkig zijn. Vergelijk het met een auto, als ze die ophalen is het een en al
geluk. Rijden ze er met een big smile mee rond. Als ze een woning kopen is het een en al chagrijn. Want de
aannemer doet alles ‘fout’. Ze moeten juist blij zijn als ze bij Stam + De Koning Bouw bv een woning hebben
gekocht.
De functie op directieniveau is zorgen voor goed personeel, controleren, tijd maken en de ruimte te scheppen
om aandacht te creëren voor mensen. Ruimte en tijd voor de kopers. Als je goed communiceert met de kopers
krijg je daar ook wat voor terug. Op de tweede plaats komt: afspraken nakomen. Niet te flauw zijn naar de
klant, het is natuurlijk wel een bedrag waar je over praat. De aannemer heeft elke dag te maken met een
woning. De koper niet, daarom is dienstverlening ook een belangrijk punt.
Het personeel gaat daar moeilijk mee om, ook op de bouw. Weinig dienstverlenend. Logisch, want als mensen
op de bouw komen om dingen te vragen is daar geen tijd voor. De opdrachten worden scherp aangenomen,
dus het motto is niet lullen maar poetsen. Organisatorisch moet het ook zo geregeld worden dat kopers met
vragen op de juiste plek terecht komen. Als ze op kantoor geen antwoorden krijgen gaan ze vanzelf naar de
bouw toe. Als je niet terug belt gaan ze 25 keer terugbellen i.p.v. 1 keer. Het organisatorisch goed inpassen en
op de juiste manier communiceren met mensen. Bouwen aan klantvertrouwen is iets anders dan
consumentgericht bouwen. Het gaat om de manier hoe je iets brengt naar de consument. Technische mensen
zijn communicatief minder vaardig. Als je uitlegt waarom iets niet kan, komt het meteen anders over dan te
zeggen dat het niet kan. Daar moet je goede mensen voor hebben, technische mensen kunnen dat niet. Een
kopersbegeleider heeft geen verstand van bouwen.
Als alles 0mogelijk is krijg je alleen maar chagrijnige mensen. Kopers hebben duidelijkheid nodig. Je kunt veel
geld investeren in indelingen veranderen etc., maar daar hebben kopers helemaal geen behoefte aan. Je maakt
het onnodig ingewikkeld voor kopers.
Toyota is de best georganiseerde fabriek in de wereld. Zij werken volgens het principe Lean – Mean bouwen.
Daar valt nog veel van te leren en faalkosten kunnen worden verminderd. Op dit moment kan dat nog niet,
zover is iedereen nog niet, ook kopers niet. Daarnaast moet de uitvoering ook mee in het hele proces. CPO
geeft kopers ook teveel keuzes, daar is Arno geen voorstander van. Dan kun je beter kijken naar wat er
mogelijk is voor die doelgroep om nog wel betaalbaar te kunnen bouwen. Zie een huis te ontwikkelen wat je
kan aanbieden tegen een juiste prijs. Goed communiceren, niet al te ingewikkeld. Dat kan gewoon niet anders
meer, de bouw moet goedkoper worden. Neem een stukadoor, die werkt maar tot 3 uur, daarom een
stukadoor zo duur. Werkt hij tot 5 uur, dan wordt het al een stuk goedkoper. Kopers goed begeleiden, dat is
het doel. Mensen beschermen, een koper moet weten waar die aan toe is. Vroeger deden we werken voor het
huis. In deze tijd zijn we nog zo weinig thuis. Daarom is het huis ook minder belangrijk geworden. Niemand
vraagt bij het kopen van een huis naar de energielasten. Terwijl juist die kosten binnenkort weleens boven de
hypotheek uit kunnen stijgen. Mensen associëren energie niet met de bouw van een huis. Bouwen aan
klantvertrouwen kun je zelf regelen. Goed delegeren, goed personeel aannemen. De aannemer heeft het altijd
bij voorbaat gedaan, de opdrachtgever nooit. Voorbeeld, als de opdrachtgever er een achterdeur in de garage
heeft uitgelaten vanwege de kosten en kopers willen toch zo’n deur. Dan vinden ze de aannemer een afzetter
dat ze daar zoveel geld voor vragen.
Imago moet veranderen/verbeteren. Meer maatschappelijk bewegen, bv. een voetbalclub (ook plaatselijk).
Ook Duurzaam Ondernemer worden, en de aandacht daar op vestigen. Nadeel van de aannemer is dat de
aannemerij niet zo publiciteitsgeil is. Hier gebeurt veel, maar dat komt nooit in de publiciteit. Daarom is er
iemand voor de PR aangenomen, voor meer publiciteit. Werken naar een imagoverandering. Stiekem wordt er
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al veel gedaan, maar dat komt nooit in de publiciteit. Met kleine dingen kun je de publiciteit al binnenhalen, als
ze je eenmaal weten te vinden komen ze vanzelf naar meer voer vragen.
Als je in het buitenland mensen uit de buurt van Helmond of Eindhoven tegenkomt kennen ze Hurks en Van
Straaten wel, maar Stam en de Koning niet. Terwijl Hurks en Stam en de Koning de grootste aannemers uit de
omgeving zijn. Als je aan de naam een project gaat hangen dan weten ze wel waar het over gaat
(Stadionkwartier, Strijp S).
Hurks doet het ook altijd goed, staat altijd vooraan. Daar zit ook een commerciële dame. Op bouwveld E staat
een duurzame keet, daar komen ze zelfs van de landelijke televisie naartoe. Ook belangrijk is de mondelinge
reclame.
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4.4 Interview inkoop
Datum: Maandag 28 maart 2011
Tijd: 14.00 uur
Wie: Wim de Brouwer
Consumentgericht bouwen is zorgen dat de klant tevreden is. Uiteindelijk moet je nog meer naar de klant
luisteren en nog meer weten wat de klant wil, meer vanuit de bron werken. Ze proberen de wensen van de
kopers zo optimaal en marktconform bij de leveranciers terecht komen. De afdeling inkoop maakt
prijsafspraken projectspecifiek. Als er meer opties aan bod komen, geeft het meer werk en zorg om het goed
uit te voeren. Ook de beslismomenten zijn erg belangrijk, wanneer de bepaalde keuzes moeten worden
doorgegeven. Er is voornamelijk contact met leveranciers. Waar een grijsgebied zit is kopersbegeleiding met de
afdeling inkoop. Die communicatie is nooit zo helder. Tegenwoordig wordt er al gecontracteerd nog voordat er
iets bekend is van het project. Dit kan wel problemen opleveren, bv. een loodgieter kan nooit twee bedrijven
tegen elkaar uitspelen. Diegene is verplicht om met de badkamershowroom in zee te gaan. Dat is nog weleens
lastig. Communicatie is het punt dat nog te verbeteren valt.
Tegenwoordig is het al zover, dat kopers nog voordat ze een woning kopen al weten wat voor keuken ze willen
en hoe duur deze is. Dit is wel een zwaktepunt in de onderhandelingspositie om al zo vroeg iets vast te leggen.
Uiteindelijk betaalt de koper. Soms zit er een spanningsveld tussen kopersbegeleiding en inkoop omdat beide
heel andere belangen hebben in het proces. Voor een koper is altijd alles te duur. Doorgaans wordt het
helemaal niet zo slecht gedaan. Uiteindelijk zijn er ook wel lessen geleerd uit afgelopen jaren. Tegenwoordig
worden er markconforme prijzen gehanteerd. Je maakt het voor dit bedrag, anders niet. Het moet de
standaard worden om in consumentenbelang te denken. Uiteindelijk betaalt de consument.
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4.5 Interview planvoorbereiding
Datum: Maandag 28 maart 2011
Tijd: 15.00 uur
Wie: Remco Zijl
Consumentgericht bouwen is bouwen wat de klant wil. Dat ligt voornamelijk bij de projectontwikkeling,
ontwikkelen wat de consument wil. Een randvoorwaarden is dat het uitvoerbaar moet blijven. Alles wat de
klant vraagt, dat moet onderzocht worden of het mogelijk is. Als het niet mogelijk is dan moet er een
gefundeerd argument op tafel liggen. Planvoorbereiding zit in het voortraject met de opdrachtgever. Dan
wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn. Planvoorbereiding heeft nooit met kopers te maken. Vanuit de
ontwikkelaar stelt de planvoorbereider zich flexibel op. Dan moet het in de uitvoering nog gemaakt worden. De
meer- en minderwerklijst en optielijst worden in de planvoorbereiding al gemaakt en uitgerekend. Voordat het
werk wordt uitgevoerd zijn de opties bekend. Specifieke opties van kopers worden pas later bekend.
Planvoorbereiding komt in beeld bij het voorlopig ontwerp. De ontwikkelaar zoekt uit wat de consument wil.
Nieuw is om met potentiële kopers aan tafel te gaan nog voordat er iets is gekocht.
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4.6 Interview projectleiding
Datum: Vrijdag 1 april 2011
Tijd: 11.00 uur
Wie: Maikel Staps
Bij consumentgericht bouwen is het belangrijk de koper centraal te stellen en proberen aan alle wensen van de
koper mee te werken. Zolang het niet teveel invloed heeft op het bouwproces is daar heel ver in mee te gaan.
Het contact met kopers doet de kopersbegeleider, de uitvoerder of projectleider wordt daar niet mee lastig
gevallen.
Met de accountmanager in dienst is er al een grote stap gemaakt voor de toekomst. Naar de klant toe is het
goed voor elkaar, intern kan het nog wel beter geregeld worden. De juiste poppetjes op de goede plaats, voor
de kopersbegeleider is het soms heel erg druk, terwijl als er minder woningbouwprojecten zijn diegene niet
veel te doen heeft. Soms is het wel krap voor de kopersbegeleider met deadlines voor de werkvoorbereider,
projectleider en uitvoerder. Iemand aannemen is op dit moment geen optie omdat er eigenlijk te weinig
woningen worden gerealiseerd om twee mensen op te zetten welke kopersbegeleiding doen. Tevreden over
het systeem, de uitvoering kan beter. De visualisatie naar de koper toe is voldoende. De kopersbegeleiding
heeft goede kennis in huis. Daarnaast krijgen ze een meubelkaart mee, zodoende kunnen ze de meubels in de
nieuwe plattegrond plaatsen om het beter te visualiseren. Ook een manier om kopers een beter beeld te geven
is de maandelijkse kijkersmiddag op de bouw. De functie van de projectleider is voor bewaken omdat diegene
eindverantwoordelijk is voor het project.
Consumentgericht bouwen zal steeds meer worden uitgebreid, steeds meer zal digitaal worden. De
communicatie tussen binnen en buiten verloopt ook goed. De einddatum van de keuze is vooral heel
belangrijk. Als dat goed verloopt, dan kan eigenlijk iedereen daarin mee. Na de keuzedatum kunnen er alsnog
dingen veranderd worden, alleen dan gaat het voor een ander tarief. Als bewoners na een kijkdag informatie
hebben uitgewisseld kan er nog wel het een en ander veranderd worden, daar wordt ook wel heel ver in
gegaan. We werken al behoorlijk klantgericht en dat is prima zo.
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4.7 Interview service
Datum: Dinsdag 29 maart 2011
Tijd: 11.00 uur
Wie: Dries van der Woude
Als servicecoördinator zorg je ervoor dat alle rotklusjes worden opgelost. Daarin is het wel de bedoeling de
klant tegemoet te komen. Bij consumentgericht bouwen wordt gedacht aan het onderhouden van contact met
de klant. Een nadeel van consumentgericht bouwen is dat er veel meer klachten zijn dan bij seriematige
woningbouw. Een uitvoerder heeft niet altijd tijd om alles te controleren. Wel worden eventuele
opmerkelijkheden teruggekoppeld naar de projectleider en de uitvoerder.
Binnen vier weken moeten klachten worden afgehandeld. Vaak gebeurt dit niet op tijd omdat een
onderaannemer speciaal terug moet komen voor een kleine klus. Daarom worden klachten ook wel
overgenomen en door de aannemer zelf opgelost. De factuur wordt dan doorgestuurd naar de
onderaannemer. Opvallend is dat er vaak dezelfde klachten bij de afdeling Service terecht komen. Deze
klachten zijn niet direct te linken aan consumentgericht bouwen.
Verbeteringen bij de afdeling Service is het onderhoudsprogramma.
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4.8 Interview uitvoering
Datum: Dinsdag 22 maart 2011
Tijd: 9.30 uur
Wie: Jan Staps & Ruud Spooren
Ruud: Vroeger werden de woningen aan de lopende band verkocht. Dit is de woning, we hebben projectmatige
woningbouw en wijzigingen zijn minimaal, alleen keuken, sanitair en een tegeltje en misschien nog een
wandcontactdoos. Wanden en indelingen veranderen kon niet. Een aanbouw was in het begin ook niet
mogelijk, in de laatste jaren is dit wel mogelijk (omdat het toen moeilijker werd om de woningen te verkopen
krijgen, er moet dan meer aan de koper worden gedacht). Mensen die zelf willen bouwen komen dan ook in
beeld, ze kunnen dan toch een projectwoning kopen waarbij ze een beetje de indeling bepalen (uitbreiding,
dakkapel etc.). In deze tijd moet overal aan worden gedacht. Klant is koning, er moeten woningen verkocht
worden.
De ideeën voor het consumentgericht bouwen zijn er en worden ook al wel uitgevoerd. Alleen hoe kunnen we
het zo goed en makkelijk mogelijk maken voor iedereen. Eerst wordt in kaart gebracht wat de huidige situatie
is. Oplossingen waar aan te denken valt is via internet keuzes te maken. De lijnen naar de kopers veel korter
maken zodat ze makkelijker kunnen kiezen. Het huidige traject duurt meestal te lang. De sluitingsdatum zit te
kort op de uitvoering.
Jan: Je zal er toch naar toe moeten naar het internet gebeuren. Kopers kunnen alleen niet met AutoCad
werken. Er moet iets toegankelijks worden bedacht.
Ruud: Met internet werken is al eens gebeurd. Ze kregen daar een basistekening. Waar ze zelf aanpassingen
aangeven, dan scannen en op internet plaatsten. Op dat moment staat altijd de laatste tekening op internet, de
verantwoording lag bij de koper.
Jan: Vergelijk het met internet bankieren.
Ruud: Nu ligt de verantwoording teveel bij het bouwbedrijf en met een dergelijk internetidee hebben alle
partijen de laatste tekening bij de hand. Het werkt ook mee aan communicatieverbetering.
Consumentgericht bouwen is aan de wensen van de koper voldoen. Het moet wel uitvoerbaar blijven, maar
alles wat de koper wenst proberen we uit te voeren. Als bedrijf moet je daarin meegaan, er wordt net zover
gegaan totdat het te duur wordt of niet meer uitvoerbaar is.
Op dit moment hoeft er niet meer of minder aan consumentgericht bouwen gedaan te worden. Ieder
bouwbedrijf doet aan consumentgericht bouwen, dat is overal hetzelfde. Wat wel een verbetering is zijn de
kopersdagen. Nu worden ze elke maand georganiseerd i.p.v. om de twee maanden. De kopers er meer bij
betrekken. Anders komen ze toch wel op de bouw. Kopersdagen zijn aan het einde van de dag. Van half 4 tot
half 5. Op zo’n moment zien ze de buurtbewoners een keer en kunnen ze alles bekijken en eventueel
controleren.
Straks als de woningen wind en waterdicht zijn beginnen de installateurs met leidingen aanbrengen. Dan
worden de kopers nog een keer uitgenodigd dat ze foto’s kunnen maken waar de leidingen zicht bevinden. Een
tegemoetkoming voor de kopers.
Contact is beter geworden met de kopersbegeleiding. Vroeger had je alleen een gesprek, lijst invullen en negen
maanden later had je een woning. Voor vragen mocht je bellen tussen bepaalde uren.
Communicatie binnen en buiten gaat ook goed (anders begint hij wel te vloeken). Bepaalde tekeningen en
stukken kunnen heel vanzelfsprekend zijn voor binnen, maar niet altijd voor buiten.
Soms worden opties bij de onderaannemers niet doorgegeven. Dus staat er personeel op de stoep met de
standaardtekeningen. Vaak is het probleem dat onderaannemers ook weer onderaannemers in dienst hebben
en dat diegene zoveel mogelijk meters willen maken met oogkleppen op. Faalkosten zitten voornamelijk in de
onderaannemers, ze zijn niet op de hoogte (communicatie). Die onderaannemer moet gewoon de juiste
mannetjes sturen. Startwerkgesprek, overal over communiceren over meer en minderwerk. Alles moet eerst
doorgesproken zijn dan pas mag het worden uitgevoerd. Anders ben je de hele dag aan controleren, dat kost
weer tijd en geld (die uren worden wel bijgehouden). Als iedereen zijn eigen werk zou dan, dan zou het prima
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gaan. Onderaannemers denken er te makkelijk over (kleine verplaatsingen). Ook onderaannemers die op de
bouw pas gaan bekijken wat er gedaan moet worden lopen zeker in een valkuil, een goede voorbereiding en
communicatie is het halve werk. De stukken worden aangeleverd door de kopersbegeleider maar
onderaannemers zijn zelf ook verantwoordelijk voor de (nog) ontvangen stukken. Als dit proces stroef verloopt
kost het algauw extra werk. De communicatie tussen de uitvoering en kopersbegeleiding is goed.
In de toekomst zal er niet heel veel veranderingen komen omdat er niet veel veranderd kan worden.
Waarschijnlijk zullen woningen nog meer turn key worden opgeleverd (bv. behangen, stofferen, schilderen,
stuken etc.). Starterwoningen zullen nog meer prefab worden gebouwd. Woningen moeten goedkoper
worden, ontwikkelprijzen moeten naar beneden, dus de grondprijzen zullen moeten dalen.
Bouwen is niet moeilijk, maar er is geen vaklui meer, geen mensen met een LTS opleiding. Er komen steeds
meer buitenlanders op de bouw. Dat is lastig, want ze begrijpen het Nederlandse bouwsysteem niet met als
gevolg faalkosten. Een idee zou kunnen zijn: eigen bouwvakkers (in de WW ) met subsidie aan het werk zetten.
Anders zitten ze toch thuis.
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4.9 Interview vastgoed (opdrachtgever)
Datum: Dinsdag 29 maart 2011
Tijd: 10.00 uur
Wie: Gard Stals
Iedereen zou per definitie consumentgericht moeten ontwikkelen en uitvoeren. Waarschijnlijk is het in het
verleden nooit zo gegaan. Er zijn tijden geweest dat er van alles werd ontwikkeld, het werd toch wel verkocht
omdat er een schaarste was. De consument bepaald op dit moment wat diegene wil, er is zoveel keus. Je hebt
veel meer concurrentie, dat voel je ook veel meer. Die concurrentie is zeker beter voor het product. Nu wordt
er meer gedacht vanuit de consument en niet vanuit de architect, wat hij fraai vindt. In de afgelopen periode is
er veel meer van buiten naar binnen ontworpen. Tegenwoordig wordt er veel meer gekeken naar de
plattegrond, efficiëntie, optimaal en bruikbare vierkante meters.
Als je aan een prijsvraag mee doet (meestal is de gemeente de opdrachtgever) dan wordt er toch vaak gekeken
naar de buitenkant. De gemeente wil pronken met een leuk project, en kijkt niet naar de consument. Zo ging
het in het verleden.
Als voorbeeld het project De Groene Loper. Een eerste ontwikkeling waren split- level en drive- in woningen.
Dit plan bleek te spannend voor de bewoners van Helmond, het verkocht niet. Helmond was gewend aan
Dierdonk en Brandevoort, heel traditioneel. Waarschijnlijk is toen de prijsvraag gewonnen omdat er voor iets
spannends werd gekozen, Randstedelijke architectuur, fraai en vernieuwend. Het bleek niet te verkopen.
Uiteindelijk zijn ze met de gemeente om de tafel gaan zitten en is bekeken wat de nieuwe mogelijkheden zijn.
Uiteindelijk wil iedere partij dat de woningen verkocht worden. Het is juist goed om consumentgericht te
denken, het wordt steeds extremer. Met mensen eerder aan tafel, meer vrijheid, gereduceerde tarieven.
Het grootste nadeel is tijd, het kost gewoon erg veel tijd om met consumenten aan tafel te gaan, er is ook nog
steeds een afbreukrisico aanwezig, financiering, verkoop eigen woning, risico baan. Uiteindelijk neem je de
consument letterlijk aan de hand mee, het kost heel veel tijd en geld en je weet niet wat het resultaat gaat
worden. Ook gaan de projecten in fases in de verkoop, dat kost ook veel tijd en geld.
Het voordeel van dit alles is dat er producten ontstaan die zelfs in deze markt verkocht worden. Dat ligt deels
ook aan de locatie, maar het is ook heel belangrijk dat het product klopt. Daarnaast speelt vertrouwen ook een
rol, omdat mensen al vanaf een vroeg stadium steeds betrokken zijn bij een project (en niet een contract
tekenen en bij de oplevering van een woning pas weer iets horen), raken ze enthousiast en vertrouwd met het
project, het wordt steeds moeilijker om los te laten en de drempel om de woning te kopen zal kleiner worden.
Dat is zeker positief.
Als je mensen heel veel opties geeft voor iets waar ze absoluut geen verstand van hebben, dan wordt het
helemaal niets. Je moet niet heel veel informatie over de balk gooien en maar uitzoeken wat je er mee doet. Je
kunt wel op basis van opties laten merken wat er allemaal mogelijk is. Mensen moeten niet op een wit vel gaan
tekenen wat ze willen. Bij jonge trendy mensen werkt dit wel, stedelingen vinden het spannend om met een
architect aan tafel te gaan. Alleen die vijver is niet zo groot. Als je naar Jan Modaal kijkt dan willen ze vrijheid,
maar ook weer niet. Het merendeel moet bepaald zijn, geef de consument heel veel opties en laat ook zien wat
de voor en nadelen zijn, de gevolgen en hoe het eruit komt te zien. Eigenlijk moet je ze met de vele opties laten
merken dat ze heel veel keus hebben en uiteindelijk de juiste richting in sturen. Neem als voorbeeld kinderen.
Kinderen moet je nooit de volledige vrijheid geven, maar wel keus. Niet zeggen, kijk maar wat je aantrekt, maar
wil je het ene setje aan of het andere. De kinderen hebben het gevoel dat ze hebben kunnen kiezen en zelf
weet je dat het kind altijd het juiste heeft gekozen, de juiste richting in sturen. In principe doe je hetzelfde bij
kopers van een woning.
Uiteindelijk worden we allemaal betaald door de koper, dus zullen we er allemaal in mee moeten gaan wat de
klant graag wil. Architecten moeten tegenwoordig mee denken, niet meer allemaal dure details, maar meer
kijken naar de wensen van de consument. Misschien is het daarom ook wel een geluk dat er een economische
crisis is. Als iedereen meer meewerkt, zal iets sneller verkopen, zal een opdrachtgever tevreden zijn en zal deze
de volgende keer sneller een opdracht krijgen. Daarnaast moet het wel uitvoerbaar zijn en moet iedereen zich
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wel schikken naar de huidige markt. Sommige personen zitten verder in het realisatieproces en kunnen over
bepaalde punten struikelen, maar uiteindelijk blijft de klant betalen en is de klant koning.
In de toekomst zal het consumentgericht ontwikkelen steeds intensiever worden, er wordt steeds vroeger in
het proces met mensen rond de tafel gegaan. Bij de Groene Loper zijn mensen bij het SO ontwerp al betrokken
bij het project. Daar werd gesproken over kleur en materiaal. Geïnteresseerden mochten met groene en rode
stickertjes aangeven wat de voorkeur gaf bij een eventuele toekomstige woning. Mensen die je toen zag, zie je
nu nog terug in het project.
Het proces verschuift steeds meer naar de voorkant, geïnteresseerden aan de hand nemen en niet meer
loslaten. Daarbij is de rol van kopersbegeleider steeds belangrijker. Bij Vastgoed zijn ze bezig met een
accountmanager, een schakel tussen de makelaar en de kopersbegeleider. De accountmanager is de
contactpersoon voor de verschillende partijen. Het is niet altijd zo dat de kopersbegeleider bij de aannemer zit.
Bij de bouwtak is het vaak dat de kopersbegeleider te technisch denkt in het belang van het bedrijf. Dat mag
nooit het uitgangspunt zijn. In principe moet de kopersbegeleider denken in mogelijkheden in plaats van
problemen.
Verschillende personen in verschillende functies preken vanuit hun eigen parochie. Dat gaat een heel eind
goed, maar hoe verder je naar de uitvoering gaat, hoe technischer, hoe minder meedenkend het wordt. Op dat
moment moet het alleen nog uitvoerbaar zijn. Daarnaast is het een stuk vertrouwen, wat ook weer ligt aan de
personen die verbonden zijn aan een bepaalde functie. Er is al veel veranderd met hoe het er een paar jaar
geleden aan toe ging.
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4.10 Interview werkvoorbereiding
Datum: Dinsdag 29 maart 2011
Tijd: 9.00 uur.
Wie: Martijn Timmermans
Onder consumentgericht bouwen wordt verstaan de koper vrijer laten in zijn keuzes en kijken in hoeverre het
bedrijf daarin mee kan gaan. Het is een goede visie, zeker gezien de huidige economische situatie, maar er zijn
grenzen. Er zijn projecten waar het ook te ver gaat met de keuzes van de consument.
Twee grote lichtkoepels in het dak geven constructieve en thermische problemen. Diegene wilde dat
doorvoeren en wilde er ook voor betalen. Voor het bedrijf heeft het best veel energie en tijd gekost. Je moet
wel ergens grenzen stellen, wat kan wel en wat kan niet.
De kopersbegeleider doet de gesprekken met kopers. De mogelijkheden worden met werkvoorbereiding en
projectleiding doorgesproken. Wat er op de koperskeuze- lijst staat, kan in principe altijd. Specifieke wensen
worden altijd besproken of het wel mogelijk is (kosten en tijdtechnisch). Bij specifieke wensen wordt er van
toveren een prijs gepresenteerd, daar moet voor getekend worden. Als hiervoor getekend is gaat de koper met
de eisen akkoord. Ook als de prijs veranderd in de loop van het traject. Als er wel wordt begonnen met het
traject en de koper trekt zich terug van zijn plan, dan sta je nergens. Daarom eerst tekenen voor akkoord en
daarna uitvoeren.
Op zich zitten er niet veel nadelen aan consumentgericht bouwen. Alleen tijdtechnisch is het belangrijk hoe ver
je kunt gaan. Aan de ene kant wil je de keuze van de kopers zo laat mogelijk plannen, zodat ze de tijd hebben
om erover na te denken.
Aan de andere kan, als je terug gaat tellen 4 weken tekentijd – 3 weken productie (dus 7 weken, er mag dan
niets fout gaan) dan heb je al veel tijd nodig voor de definitieve voorbereiding. Mensen beseffen vaak niet
hoeveel tijd zoiets kost. Een indeling van een badkamer moeten ze al doorgeven terwijl de fundering er nog
maar net ligt. Als het tegenzit duurt een proces van tekenen, controleren en productie weleens 10 weken.
Er gaat ook weleens wat fout. Keuzes van kopers welke te laat worden doorgegeven zijn niet gegarandeerd van
een succesvolle verwerking. Bijvoorbeeld een lichtpunt (spotbox) moet worden meegestort in de
breedplaatvloer. Als kopers dan opbellen dat ze op het laatste moment het lichtpuntje willen verplaatsen, dan
is het in principe niet meer mogelijk. De gegevens zijn al doorgegeven en het product is al in productie. Na
aandringen van de kopersbegeleider wordt er toch bekeken wat de mogelijkheden zijn. Als dan blijkt dat de
platen de volgende dag pas in productie gaan dan kan het lichtpunt nog worden meegenomen met storten. Dat
soort dingen komen wel heel nauw. De sluitingsdatum voor de koperskeuzes wordt teruggeteld vanaf de
uitvoeringsdatum. Na deze sluitingsdatum is er geen mogelijkheid meer om iets te veranderen. Wel wordt
geprobeerd de koper zoveel mogelijk tegemoet te komen.
Bij het project de Groene loper zat er meer vaart in het proces. Begin november is er begonnen met de
werkvoorbereiding en begin december werd er gestart met de fundering. Dus er was maar een maand
voorbereidingstijd. Ook voor de kopers was dit een uitdaging, zij moesten al vrij snel doorgeven of ze een
uitbouw aan de woning wilden. Sommige mensen hebben er weinig moeite mee om snel keuzes te maken.
Andere kopers zullen er langer over nadenken omdat het niet gaat over een beslissing van 3 tientjes. Daarom
zijn er bij de Groene loper extra palen gestort voor een eventuele aanbouw. Dit om problemen te voorkomen
en ook omdat er nog een paar onverkochte woningen zijn. Zo kunnen toekomstige kopers nog steeds
eenvoudig kiezen voor een uitbouw.
Voor de afdeling werkvoorbereiding heeft consumentgericht bouwen geen voordelen, er komt alleen maar
werk bij en dat zal in de toekomst zo blijven. Koperskeuzes zijn in principe geen probleem. Alles kan en alles
mag. Je moet alleen wel de tijd hebben om het voor te bereiden. De sluitingsdatum voor de keuzes van kopers
is erg krap gepland. Vooral keuzes in het ruwbouwgedeelte moeten op tijd worden doorgegeven, zoals
lichtkoepels, uitbouwen en kelders. In de afbouwfase kan flexibeler worden omgegaan met veranderingen.
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Kopers denken bij de sluitingsdatum ,van bijvoorbeeld de badkamer, al precies te moeten weten welke kleur en
welke vorm een tegeltje moet hebben. Voor werkvoorbereiding is het alleen van belang dat ze weten waar iets
komt, toilet, douche, etc.. Werkvoorbereiding heeft alleen het ontwerp nodig voor de aansluitingen in de vloer.
Dit kan ook voor problemen zorgen. Als ze na de sluitingsdata verdergaan met de keus van de badkamer en ze
lopen dan tegen een andere, ideale, indeling aan, dan is dat lastig aan te passen. Kopersbegeleiding regelt de
begeleiding voor de indeling. De kopersbegeleider zal altijd aardig blijven tegenover de koper en zal ook altijd
moeite doen om te kijken of er nog iets mogelijk is. Je moet zoeken naar een middenweg, de juiste balans. Als
kopers op het laatste moment nog de toiletpot willen verplaatsen naar een andere hoek is dit niet mogelijk.
Mocht het nog wel mogelijk zijn om het aan te passen, dan komen daar natuurlijk wel extra kosten bij.
Eigenlijk is alles mogelijk, maar de ruwbouw is gewoon heel belangrijk.
De communicatie binnen en buiten verloopt via de kopersbegeleider of projectleider en werkvoorbereider.
Tekeningen worden altijd besproken met de desbetreffende partijen. Meestal wordt het allemaal op het
laatste moment doorgegeven, maar dat is tot nu toe altijd goed verlopen.
De kopersbegeleider krijgt de wensen van de kopers binnen, dan gaat het naar de installateur, na de
installateur gaat het naar de werkvoorbereiding. Werkvoorbereiding zorgt ervoor dat de tekeningen naar de
vloerenman gaan. Deze controleert ze en stuurt ze terug. Dan kunnen de juiste breedplaatvloeren worden
besteld. Op de bouw komen deze platen met de juiste gaten. De uitvoerder weet niet waarvoor al die gaten
zijn, maar hoeft er alleen maar voor te zorgen dat de platen op de juiste plek terecht komen. Daarna komt de
installateur het leidingwerk leggen. Aangezien er veel partijen bij betrokken zijn, is dit wel een punt waar het
fout kan gaan. Op dit moment is dat niet anders op te lossen. Je kunt het voorkomen door alles weer standaard
in te richten, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Ook logistiek moet er op de bouw goed worden nagedacht. Voor de binnenwanden moeten er pakken Ytong
naar binnen worden gebracht. Als kopers de hele indeling van de woning op de schop nemen zal het aantal
pakken Ytong ook afwijken. Dit moet je van te voren wel goed in de gaten houden, alvorens de vloer op de
verdieping wordt gelegd. In principe is het allemaal op te lossen als er maar voldoende tijd is. Kopers begrijpen
vaak niet waarom er zo vroeg in het proces keuzes moeten worden gemaakt, maar juist door zo vroeg keuzes
te maken kan het proces van start gaan. Kopers zitten er ook niet op te wachten om het proces, waarom ze zo
vroeg keuzes moeten maken, beter te begrijpen. Kopers begrijpen niet dat je bij het storten van de fundering
de badkamerindeling al wil hebben. Er wordt wel een veiligheidsmarge van minimaal een week gerekend voor
kopers welke te laat de keuzes doorgeven.
Bij de Groene loper hadden kopers minder dan een maand om de keuzes te maken. Dat is inderdaad erg kort,
zeker als je de hypotheek nog niet rond hebt gaan kopers niet zoveel showrooms bekijken. Bij een kopersdag
voor de aanstaande huiseigenaren komen kopers elkaar tegen en wordt er automatisch informatie uitgewisseld
van elkaars keuzes. Natuurlijk gaan kopers zich dan weer bedenken en staat op maandagochtend de telefoon
roodgloeiend met kopers die iets willen aanpassen in het ontwerp. Vloeren waren op dat moment al definitief,
dat is op zo’n moment vervelend. Op dat moment kunnen mensen je ook totaal niet begrijpen. Ook het feit dat
als er wel dingen veranderd worden dat dan het kostenplaatje ook omhoog schiet. Naast tijd kost het ook geld.
Uiteindelijk zijn er bij de Groene loper misschien wel teveel keuzes gegeven. Op een gegeven moment is er een
omslagpunt en zien kopers door de bomen het bos niet meer. Werkvoorbereiding zit volgend jaar weer met
een ander project, maar kopers kunnen hun woning dromen. Weten precies waar alles zit en hoe welke deur
draait. Vooral bij de oplevering kom je deze punten tegen. Als je alles anders gaat doen wordt de kans op een
fout steeds groter.
Daarnaast ligt het er ook aan welke woningen het zijn. In het project de Groene loper zijn bungalowwoningen
aanwezig. Deze mensen betalen al gauw een paar ton voor een woningen en gooien er het liefst nog een ton
aan eisen en wensen bovenop. Daarentegen is het bij de starterswoningen al spannend als er een lichtpuntje
wordt verplaatst. Soms is het heel lastig om aan de wensen van kopers te kunnen voldoen, de kans op fouten
wordt groter. Uiteindelijk wordt het meest verdient met koperskeuzes, daarom is het lastig een balans te
zoeken. Als je de tijd hebt kun je er heel ver in gaan, maar als je de tijd niet hebt dan moet je de koperskeuze
beperken.
28

KLANT IS KONING –BIJLAGE-

18-08-2011

Het werkt beter als mensen nog voordat de woning is gekocht al hebben gekeken in showrooms wat ze willen
en wat het kost. In principe weten ze dan al heel veel nog voordat het contract is getekend. Je hebt dan een
veel langer voortraject en dit is kwalitatief beter. De kopersbegeleiding kan (aspirant) kopers ook een juiste
richting insturen, zodat bepaalde keuzes niet meer van toepassing zijn. Door de juiste begeleiding en een
beetje ‘manipulatie’ (om het zo maar even te noemen) kunnen ook al een heleboel problemen worden
voorkomen.

29

